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ஒ 	வித்தியாசமான,	யாதார்தமான,	அறிவியல்			சார்ந்த	க ைவக்	ெகாண்ட	ஒ 	
	நாவைல	எ த	ேவண் ம்	என்ப 	என்	நீண்ட	கால	ஆைச		நான்	சில			

வாரங்களாகச்		சிந்தித்தப்		ேபா 	எனக் 	மிக ம்	ெந ங்கிய	கேன ய			ெவள்ைள	
இனக்	 ம்பம்,	 என்	வீட் க் 	வந்தார்கள்		அவர்கேளா 	அவர்களின்	மகள்	
ேசரா ம்	வந்தி ந்தாள்.		அவளின்	ேதாற்றம்	அவளின்	தந்ைத	ேபால்	இ ந்த .	ப 	
ட் யான		ெபண்	 ழந்ைத.	அவ க் 	இரண் 	வய 	இ க் ம்.	அங் ம்	

இங் ம்	ஓ த்		திரிந்தாள்.	நான்	ேகட்ட	ேகள்விக க் 	பட்	பட்	என் 	பதில்	
ெசான்னாள்.	அந்த	 ழந்ைதயின்		சிரிப்பில்	ஒ 	கவர்ச்சி	.எனக் த்	ெதரி ம்	
அந்த	 ழந்ைதயின்	தாய்	சில்வியா க் 	 ன் 	தடைவ	க ச்சிைத 	நடந்த 		
என் .	டாக்டர்	அவ க் ச்	ெசால்லி	ேபாட்டார்	அவளின்	க ப்ைபயில்	சி 	தங்கா 	
என் 	,டாக்டரின்	 ஆேலாசைனப்	 ப 	 ஒ 	 வாடைகத்	 தாய்	 லம்	 அவர்களின்
மரப 	 உள்ள	 ழந்ைத	கிைடக்க	வாய்ப் 	உண் 	என்பைத	அறிந்தார்கள்	.	ேசரா	
அவர்க க் 		வாடைகத்	தாய்	வழி	 லம்	பிறந்தாள்				சில்வியாவிடம்		அவளின்	
வாடைகத்	தாய்	அ பவம்	பற்றி	விசாரித் 	அறிந்ேதன்.	அவள்	அதன்	விபரத்ைதச்	

க்கமா	எனக் 	ெசான்னாள்.	அ ேவ		“	விைத”	என்ற	தைலப்பில்	என்	
கற்பைனயில்	விைதயிட் ,	 ளிர்விட் ,	வளர்ந் 			இந்த	 		நாவல்	 பத்தில்	
உ வாகிய 	.இந்த	 	நால்,		அறிவியல்,	 ம்பம்,	தாயன் 	ஆகியைவ	கலந்த	
கைத		.	இ 	நடப்ப 	மிக	அ ைம.	மல 	என்ற	ச க		 ற்றச்சாட் ல்	இ ந் 	மீள	
இந்த	ைவத்திய	 ைற	ெபரி ம்	உத ம்.	ேமற்றகத்திய	நா களில்	இந்த	ைவத்திய	
ைறையச்	சட்ட ம்	அ மதித் ள்ள .	இலங்ைகயி ம்	இந்தியாவி ம்	

வாடைகத்	தாய்	 ைற		 லம்	 ழந்ைத	ெப வைதச்	சட்டம்	அ மதித் ள்ள 	
அைத	ைவத் 	ஏெஜன்சி	 லம்	நீரகம்	.	ஈரல்	.	கண்	ேபான்றைவ	வியாபாரம்		
ெசய்வ 	ேபால்,		வ ைம	நிமித்தம்	வாடைகத்	தாய்		வியாபாரம்	நடக்கிற 		இந்த	
கைதைய	இலங்ைக	 ழலில	எ தி	உள்ேளன்.	கைதயில்	வ ம்		ெபயர்கள்	
எவைர ம்	 றிப்பி வதில்ைல.	 ற்றி ம்	 ைன
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1						நாச்சிமார்	ேகாவில 	தங்கரா

2						தங்கமணி

3						வள்ளியம்மாள்
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5						க ச்சிைத

6						வாடைகத்	தாய்
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யாழ்ப்பாணத்ைத	ஆரிய	மன்னர்	அட்சி	ெசய்த	காலத்தில		நல் ர்	கந்தசாமி	
ேகாவி க் ச்		ேசைவ	ெசய்ய	 மாைல	கட் 	விக்ரகத்ைத	அலங்கரிப்பவர்கள்,
சிவிைக	 க் பவர்கள்,	 நாதஸ்வரம்	 வித் வான்கள்	 தட்டார்	 எ ம்
விஸ்வப்பிரம்ம ல	 சிற்பிகள்.	வண்ணார்,	சவரத்	ெதாழில்	ெசய்பவர்கள்	.	ேகாவில்	
பண்டாரிகள்	(ெபாக்கிஷத்தார்)	உண 	தயாரிக் ம்		சைமயல்காரர்,	 மர	ேவைல	
ெசய் ம்	தச்சர்			ேபான்ற	பல	ெதாழில்	ெசய்பவர்கைளத்	ெதன்	இந்தியாவில்	
இ ந் 	வரவைழத்தனர்	அவர்கள்	ெவவ்ேவ 	ஊர்களில்	 ட்டமாய்	வாழ்ந்தனர்	
அந்த	ஊர்	ெபய ம்	வீதி ம்	அேநகமாகத்	ெதாழில்	சார்ந்ததாக	இ ந்த 		
உதாரணத் க் 	தட்டார்	ெத 	,	வண்ணார்	 பண்ைண,	சிவியார்	ெத ,	ெகால்லன்
கலட் .	 ெச 	 ெத 	 பறங்கி	 ெத 	 ,தச்சன்	 ேதாப் ,	 பண்டாரக்	 ளம்
ேபான்றைவயா ம்	 .	 இவற்றின்	 ெபயர்கள்	 இப்ெபா ெப ம்	 பா ம்	 மாறினா ம்
இன் ம்	சிலர்	பைழய	சாதி	ேபர்கைள	ைவத்ேத	ேப வ ண் .

						

கட ள்	சிைலகைள ம்	ஆபரணங்கைள ம்	ைகயால்			உ வாக் ம்		கைலயில்		
சிறந்தவர்களான	தட்டார்	என்ற	விஸ்வப்பிரம்ம ல	சிற்பிகள்	வாழ்ந்த	இடம்	
நாச்சிமார்	ேகாவில .	இக்	ேகாவிைல			ெபா வாக	வண்ைண	ஸ்ரீ	காமாட்சி	
அம்பாள்	ஆலயம்	என் ம்	அைழப்பர்	இலங்ைகயின்	வட	ப தியில்	அைமந் ள்ள		
யாழ்ப்பாண	மாநகரின்	வடக்ேக,	 வண்ணார்பண்ைண	 என்ற	 ஊரில்
காங்ேகசன் ைற	 வீதி ம்	 யாழ்	 பல்கைலக்கழகத்திற் ச்	 ெசல் ம்	 வீதியாகிய
ெபான்	இராமநாதன்	வீதி ம்	இைணகின்ற	இடத்திேல	அைமந்தி க்கின்ற .

ஆரம்பக்	 காலத்தில்	 ம த	 மரத்த யில்	 ஆரம்பித்த	 ேதவைத	 வழிபா ,	 ெப
வளர்ச்சியைடந் ,	நாளைடவில்	ஆகம	வழிபாட்ைடக்	ெகாண்ட	ேகாயிலாக	
மாற்றமைடந் 	உள்ள .	இந்த	ஆலயம்	பத்ெதான்பதாம்	 ற்றாண் ன்	
பிற்ப தியிேல	“நாச்சிமார்	ேகாவில்”	எனச்	சிறப்பாக		அைழக்கப்பட்ட .		நாச்சிமார்	
ேகாவில்	கி.பி	1870	ம்	ஆண் ,	விஸ்வப்பிரம்ம ல	 சிற்பியாகிய	 கந்தர்	 என்பவரால்



கல்லினால்	 கட்டப்பட்டதாக	 1898	 இல்	 யாழ்ப்பாண	 அரச	 அதிபரினால்
ெவளியிடப்பட்ட	 ஆலயங்கள்	 பற்றிய	 ஒ 	 அரசாங்கக்	 றிப்ேபட் ேல
காணப்ப கிற .	 நாச்சிமார்	 ேகாவில்	 பற்றிய	 பல	கர்ணபரம்பைரக்	கைதெயான்
இப்பிரேதச	மக்களிைடேய	ேபச் வழக்கில்	காணப்ப கிற .

ஆதிகாலத்தில்	இப்ப தியில்	இ ந்த ளத்ைதச்	 ற்றி	 நாவல்	 மரங்க ம்,	 ம த
மரங்க ம்	 ற் ப் றங்களில்	வயல்ெவளிக ம்	 நிைறந்த	 மிகச்ெசழிப்பான	 பரந்த
பிரேதசமாகக்	 காணப்பட்ட .	 இப்ப தியில்	 சிவப்பிராமணர்களான
விஸ்வப்பிரம்ம ல	மக்கேள	மிக ம்	ெசறிந் 	வாழ்ந்தனர்.

பிரபல	 நைக	 வியாபாரி	 தங்கத் ைர,	 நாச்சிமார்	 ேகாவில ையப்	 பிறப்பிடமாகக்
ெகாண்டவர்.	 அவர்	 தங்கத்தில்	 நைக	 ெசய் ம்	 கைலைய	 தன்	 தந்ைத
நவரத்தினத்திடம்	 கற்றவர்.	 நவரத்தினத்தின்	 தந்ைத	 மாணிக்கரத்தினம்
இராேமஸ்வரத்ைதப்	 ர்வீகமாகக்	ெகாண்டவர்.

	

பல	 தி மணங்க க் 	 ெபான் க்கி,	தாலி	ெசய் 	 ள்	 க்ைக		மரத்தில்		
கன்னிக்	கால்	நட்ட		ெப ைம	தங்கத் ைரையச்		ேச ம்.	அவர்	ெசய்த	தாலிைய	
அணிந் 	தி மணம்	ெசய்த	ெபண்கள்	 ழந்ைத	ெசல்வகங்கேளா 	
மங்கலிகளாகச்	சீ ம்	சிறப் டன்	வாழ்ந்தார்கள்.	அதனால்	தங்கத் ைரயிடம்		

ெபான் க்கி	தாலி	ெசய்ய	யாழ்ப்பாணத்தின்	பல	ப திகளில்	இ ந் 	
வந்தார்கள்.	தனக் 	உதவிக் 	தங்கத் ைர	தன்	இனத்தவர்கள்		இ வைர	
ேவைலக் 		ைவத்தி ந்தார்.	நைக		ெசய்யக்	ெகா த்த	தங்கத்தில்	கலைவ		
இல்லாமல்	நைக	ெசய் 	ெகா த் 	மக்களின்		நம்பிக்ைகைய		ெபற்றவர்	
தங்கத் ைர	காலப்	ேபாக்கில்		யாழ்ப்பாணத்தில்	ெபாற்	ெகால்லரின்	உைறவிடமாக	
விளங் ம்	கன்னாதிட் யில்	ஒ 	நைகக்கைடைய	ஆரம்பித் 	வியாபாரத்தில்	
ெவற்றி ம்	ெபற்றார்	.	அதன்	பின்	ஒ 	 ஸ்லீம்	மாணிக்ககல்	வியாபாரி	ஒ வரின்	
ெதாடர்பினால்	ெகா ம்பில்	“நாச்சியார்	தங்கம்	ஹ ஸ்”	என்ற	ெபயரில்	ஒ 	நைகக்	
கைடைய		 றக்	ேகாட்ைடயில்	உள்ள	சீஸ்ட்ரீட்(Sea	 Street)	 யில்	ஆரம்பித் 	ெப ம்	
ெசல்வந்தர்	ஆனார்	.	தன்	மாமன்	மகள்	லட் மிையத்	தி மணம்	ெசய்த	பின்	
அவரின்	வணிகம்	விரிவைடந் 	ஒ 	கீழக்கைர	 ஸ்லீ டன்	இைணந் 	 பாயில்	



ஒ 	நைகக்	கைடைய	தங்கத் ைர	ஆரம்பித்தார்		அைதத்	ெதாடர்ந் 	
சிங்கப் ரி ம்	ஒ 	கைடக் 	உரிைமயாளர்	ஆனார்.	

தங்கத் ைரக் க்	ெகா ம்பில்	இரண் 	வீ கள்	இ ந்தன	ஒன் 	க வாக்கா 		
ெகா ம் 	7	யில்	உள்ள	பார்ன்ஸ்	(Barnes	Place)	பிேலசி ம்,	மற்ற 		ெவள்ளவத்ைத	
இராமகிரிஷ்ணா	வீதியி ம்	இ ந்தன	.	அேதா 	மஸ்ெகலியாவில்	100எக்கார்	
ேதயிைலத்	ேதாட்டத்தில்	பங் ம்	இ ந்த ,எவ்வள 	ெசல்வம்		இ ந் ம்	
தங்கத் ைர		எளிைமையக்	கைடப்	 பி ப்பவர்.	 க	 பக்தர்	 .ேநர்ைமயானவர்		
ஒவ்ெவா 	ெவள்ளிக்கிழைம ம்	தவறா 	ேகாவி க் 	மைனவிேயா 	ேபாவ 	
அவர்	வழக்கம்.			ஈழப்	ேபாரில்	பாதிப்பைடந்த		சி வர்க க் 		ஒ 	அனாைத	
இல்லம்	 ல்ைலத்தீவில்		நடத்தி	வந்தார்	,	 தங்கத் ைரக் ம்	லட் மிக் ம்	
பிறந்தவள்	ஒேர	மகள்	தங்கமணி.	அவள்		தான்	உலகம்	தங்கத் ைர	
தம்பதிக க் 		.	தங்கமணிையச்	ெசல்லமாக	மணி	என் 	ெபற்ேறா ம்		
இனத்தவர்க ம்		அைழப்பார்கள்.		
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தங்கத் ைர		 ம்பத் க் ம்	தங்கத் க் ம்	ஏேதா	ஒ 	 விதத்தில்	 ெதாடர்
இ ந்த 	தங்கத் ைர	 ம்பத் க் ப்		 ராடம்	2-ம்	பாதத்தில்	மகள்		தங்கமணி		
பிறந்தாள்.	அவளின்	ஜாதகத்ைத	ஊர்	சதாசிவம்	சாஸ்திரியிடம்	காட் 	ேகட்டேபா 	
அவர்	 ராடம்	2-ம்	பாதத்தில்		ெபண்	பிறந்ததால்	த	என்ற	எ த்தில்	ெபயர்	
ெதாடங் வ 	சாலச்	சிறந்த 	என்றார்.	அேதா 	உங்கள்	மக க் 	எழில்	
ெசவ்வாய்	இ ப்பதால்	ெபா த்தமான	சாதகம்	உள்ள	மாப்பிள்ைளையப்	பார்த் ச்	
ெசய் 	ைவ ங்கள்	அப்ப 	இ ந் 	அவள்	வயிற்றில்		க 	தங் ம்	சந்தர்ப்பம்	மிகக்	
ைற .	ேகாவி க் ச்	ெசன் 	இவள்	ெபயரில்	மாதம்	ஒ 	 ைற	அ ச்சிைன	

ெசய் ங்கள்.	சில	ேவைல	ேதாஷம்	நீங்கலாம்”	என்றார்	சாஸ்திரியார்:”	என்	மகள்	
ப த் 	படம்	ெப வாளா”?	லட் மி	ேகட்டாள்...

“ யற்சித்தால்	பட்டம்	ெப வாள்.	சில	சமயம்	காதல்	தி மணம்		ெசய் ம்	வாய்ப் 	
உண் .	அ மட் மல்ல	இவ க் 	 மரங்கள்	வளர்ப்பதில்	அதிக	ஆர்வம்	இ க் ம்	
ஆனால்	ல்	உங்கள்	மகள்	ந ம்	விைதகள்	 ைள	விட் 		வள மா	என்ப 	
சந்ேதகம்”:	என்றார	சதாசிவம்	சாஸ்திரி.		

கலந் 	ஆேலாசித் 	மக க் த்	தங்கமணி	என்ற	ெபயர்		தங்கத் ைர	தம்பதிகள்.	
ைவத்தனர்	தங்கமணி	 மரான	அழகி.	ஐந்த 	எட் 		அங் லம்	உயரம்.	நீண்ட	
ந்தல்.	ெமல்லிய	உடல்.					ெபற்ேறாைர	எதிர்த் ப்	ேபச	மாட்டாள்.

பிலவர்	 வீதியில்(Flower	 road)	உள்ள		ேல ஸ்	கல் ரியில்		ெபற்ேறார்	அவைளப்	
ப ப்பித்தனர்	கல் ரிக் 	காரில்		ேபாய்	வந்தாள்	அவளின்	ெபா 	ேபாக் 	வீட் ல்	
உள்ள	ெதாட்டத்தில்	மலர்ச்ெச கைள	வளர்ப்ப .	கர்நாடக	இைச	ேகட்ப ம்	
ெதரிந்ெத த்த	தமிழ்	சினிமா	படங்கைள	மட் ேம	பார்ப்பாள்	ஏ	ேலவ க் 	ேமல்	
ெதாடர்ந் 	ப க்க	தங்கமணிக் 		வி ப்பமில்ைல	.	தந்ைத	நடத் ம்	அனாைதப்	
பிள்ைளகள்		இல்லத் க் 	அவள்	ஒ 	ேபா ம்	ெசன்றதில்ைல		.	தான்	ெதரிந் 	
எ த்த	பணக்கார	உயர்	மட்டத் 	மாணவிகேளா 	மட் ேம	அவள்	பழகினாள்.					



பதின்ெரண் 	 வயதில்	 தங்கமணி	 	 வான ம்		இனத்தவர்கைள ம்	
நண்பர்கைள ம்			அைழத் 	சிறப்பாக்கக்	ெகா ம் 	7	பார்ன்ஸ்	பிேலகில்		உள்ள	
தங்களின்	தங்கப்	பவனத்தில்	 ப் 	நீராட் 	விழா		தங்கத் ைர		தம்பதிகள்				
நடத்தினார்கள்.		

ம்பத்தில்	அவள்	ஒ த்தி	மட் ேம	பிள்ைள	என்பதால்	ேகட்டெதல்லாம்	
அவ க் க்	கிைடத்த .	 ந்ேதாட்டம்	ெசய்வதில்	அவ க் 	ஆர்வம்.	ஆனால்	
அவள்	ந ம்	ெச கள்	வளர்வதில்ைல	.	விைதகள்	நட்டால்	 ளிர்	விட் வளரா .	
அ 	அவ க் 	ெப ம்	கவைல				தன்	ெபற்ேறா க் ச்	ெசால்லி	கவைலப்	பட்டாள்.	
தன்	விரல்கள்	ப ைம	இல்லாத	விரல்கள்	என் 	ெசால்லி	 ைறப வாள்	.	தனக் 	
ஒ 	ெபாமிேனரியன்	நாய்	 ட் 		ேவண் ம்	என் 	ேகட்டதால்		அதிக	விைல	
ெகா த் 	ஒ 	 ட் ைய	வாங்கி	ெகா த்கார்	.	அனால்	அந்த	 ட் 	 ன் 	
மாதங்க க் ள்	இறந் 	விட்ட .

		தங்கத் ைர	அவரின்	மஸ்ெகலிய	ேதயிைலத்	 ேதாட்டத்தில்		ேவைல	ெசய்ய	
வள்ளியம்மாவின்	கணவன்				இராைமயா		என்பவைன	தங்கமணிக் 	உதவிக் த்	
ேதாட்டக்காரனாக	நியமித்தார்	.	அவன்	நட்ட	விைதகள்	ெச கள்	எல்லாம்	ேவகமாக	
வளர்ந்தன.	தங்கமணி	விைதகள்	நா வதில்ைல	காரணம்	அைவ	அேனகமாக	
ைள	வி வதில்ைல		

ெபண்களின்	 வாழ்வில்	 மிகப்ெபரிய	 கன 	 மற் ம்	 இலட்சியமாக	 இ க் ம்	 ஒ
விஷயம்	தாய்ைம	என்ப 	தான்.	இந்த	மண்ணில்	பிறந்த	ஒவ்ெவா 	ெபண் க் ம்
தான்	ஒ 	 உயிைரச்	 மந் ,	அைத	இவ் லகில்	 நல்ல	 ைறயில்	ெபற் 	 எ த் ,
வளர்த் .	ஆளாக்கி	ஊர்	ெமச்ச	 ழந்ைத	வாழ	ேவண் ம்	என்ற	ஆைச	இ க் ம்.

	

இந்த	 	ஆைச ம்	 நிைறேவற	அ த்தளமாக	 இ ப்ப 	 ழந்ைத	 க த்தரிப்
மற் ம்	 பிறப் .	 ெபண்	ஆனவள்	 தனக் ள்	ஒ 	 உயிைரச்	 மந் 	 ெபற் 	 எ த்
வளர்க்க,	 க 	 தலில்	 உ வாக	 ேவண் ம்.	 ஆனால்,	 மியில்	 பிறந்த	 எல்லா
ெபண்க ம்	 இந்த	 வரத்ைதப்	 ெப வதில்ைல;	 பல	 ெபண்க க் 	 ஒ
ழந்ைதையக்	 க த்தரிக்க	 யாத	 நிைல,	 சில க் 	 க 	 உ வாகி	 வயிற்றில்

தங்காத	 நிைல	 ேபான்ற	 ழல்கள்	 ஏற்ப கின்றன.	 ெபண்கள்	 க த்தரிக்க



அ ப்பைட	விஷயமாக	இ ப்ப 	மாதவிடாய்	தான்;	மாதவிடாய்	 ழற்சியில்	ஏேத ம்
ைறபா 	 ஏற்பட்டால்	அ 	 ெபண்களின்	 க த்தரிக் ம்	 நிகழ்ைவ	 பாதிக்கலாம்.

ெபண்க க் ச்	 சீரற்ற	 மாதவிடாய்	 ழற்சி,	 தாமதமான	 மாதவிடாய்	 ழற்சி,
மாதவிடாய்	 ஏற்படாமல்	இ ப்ப 	 ேபான்ற	 நிைலகளின்	 காரணமாகக்	 க த்தரிப்
ஏற்ப வதில்	 பிரச்சைன	 மற் ம்	 பாதிப் 	 ேபான்றைவ	 ஏற்படலாம்.	 க ப்ைபயில்
பிரச்சைன!	ெபண்களின்	க ப்ைபயில்	ஏேத ம்	ேகாளா 	ஏற்பட்டாேலா,	வலி,	கட் ,
வீக்கம்	 ேபான்ற	 பாதிப் கள்	 ஏற்பட்டாேலா,	 க ப்ைபயின்	 வர்களிலி ந்
உதிரப்ேபாக் 	 நிகழ்ந்தாேலா	 அ 	 அவர்க க் க்	 ழந்ைத	 பாக்கியம்
உண்டாவதில்ைல.	 ேம ம்	 சிக்கைல	 ஏற்ப த்தலாம்.	 எனேவ,	வயிற்றில்	ெதாடர்ந்த	
வலி	மற் ம்	க ப்ைபயில்	பிரச்சைனயிலி ந்தால்	அதன்	விைள 	மாதவிடாய்	
ழற்சியில்	ெதன்ப ம்.	இந்த	மாதிரியான	காரணிகள்	ெபண்களின்	க த்தரிப்ைபத்	

த க் ம்	காரணங்களாக	விளங் கின்றன.	இந்த	பிரச்சிைனகள்	தங்கமணிக் 	
ஏற்பட் 	பல	தடைவகள்		 ம்ப	டாக்டரிடம்	ெசன் 	இ க்கிறாள்.

அவைள	பரிேசாதைனக் 	உட்ப த்த	டாக்டைர	பார்த்தேபா 	தங்கமணியின்	
க ப்ைபயில்	சி சி 	கட் கள்		இ ப்பதாய்	கண் 	அவற்ைற	நீக்கினார்,	
க த்தரித்தால்		பிரச்சைன	வரலாம்	என்	எச்சரித் 	அ ப்பினார்		
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தங்கபவனத்தில்	தங்கத் ைரயின்	 ம்பத்தில்	ஒ த்தியாகி		விட்டாள்	
மஸ்ெகலிய	ேதயிைலத்	ேதாட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	வள்ளியம்மாள்.	அவ ைடய	தந்ைத	
அந்த	ேதாட்டத் க்			கண்காணி	சின்னசாமி.		தங்கத் ைரக் 	மிக ம்	ேவண்டப்	
பட்டவன்	சின்னசாமி.		வள்ளியம்மாள்		பிறந்த 	ஹட்டனில்		அங் ள்ள	
பாடசாைலயில்	பத்தாம்	வ ப் 	வைரப த்தவள்.	இ ப 	வயதில்	தன்	மாமன்	மகன்	
இராைமயாைவ	தி மணம்	ெசய்தாள்.	இராைமயா	மஸ்ேகலிய	ேதயிைலத்	
ேதாட்டத்தில்	ெமக்கானிக்காக	சில	வ டங்கள்	ேவைல	ெசய்தவன்.		
தி மணத்தின்		பின்			வள்ளியம்மாள்	 டேவ	அவளின்	கணவன்	இராைமயா ம்		
தங்கபவனத்தில்		அ ட்	ெஹௗசில்	வாழ்ந்தனர்.		இராைமயா,	 வீட் ல்	உள்ள	
ேதாட்டத்ைதக்	கவனிப்பேதா 	தங்கத் ைர	 ம்பத் க் க்	கைடக் ப்	ேபாய்	
சாமன்க ம்	வாங்கி	வ வான்.	அவ க் 	கார்	ஓட்டத்	ெதரிந்த	ப யால்	
தங்கத் ைரக் 		ேதைவப்	பட்ட	ேநரம்	அவரின்	ெபன்ஸ்	காரின்		 ைரவராக ம்		
ேவைல	ெசய்வான்.

வள்ளியம்மாளின்	ஒ 	மகள்		ெசல்லம்மா	மஸ்ெகலிய	ேதயிைலத்	ேதாட்டத்தில்	
ேவைல	ெசய்தாள்.	அவள்	பாட்டனார்	சின்னசாமி	வீட் ல்		வசித்தாள்			
தங்கமணிக் 	 ந்ேதாட்டம்	ெசய்வதில்	ஆர்வம்	அதிகம்.	அ 				அவளின்	ெபா 		
ேபாக் .	இராைமயாைவ			அ ப்பி				அதிக	விைல	ெகா த் 	மண் க் 	உர ம்	
பலவித	ேராஜா,		ஒர்கி ட் ,	ேபாகன்	வில்லா		ெச க ம்.	கிழங் 	வைக	மலர்ச்	
ெச கைள ம்			தன்		வீட் த்	ேதாட்டத்தில்	இராைமயாவின்	உதவிேயா 	ந வாள்.	
அவள்	விைதக் ம்	விைதக ம்		ெச க ம்	வளர்ந் 	மலர்.	வி வதில்ைல		அ 	
அவ க் ப்	 திராக	இ ந் .,	அதனால்	இராைமயாவின்	உதவிைய	நா வாள்.	
அவன்	எ 	நட்டா ம்	ெவ 	விைரவில்		 ைள	விட் 	வளர்ந் 	மல ம்.	அதன்	
காரணத்ைத	தங்கமணியால்	 ரிந் ெகாள்ள		 யவில்ைல	.	அைத	பற்றி	தன்	
தாயிடம்	அவள்	 ைறபட்ட	ெபா 	லட் மிக் ச்	சாஸ்திரி	சதாசிவம்	ெசான்ன 	
நிைன க் 		வந்த 	.	அப்ேபா 	அவர்	ெசான்ன 	ேபால்	இவள்	வயிற்றில்	



ழந்ைத	தங்காதா?.	அைத	மக க் 	லட் மி	ெசால்லவில்ைல			ஒர்க்கிட்	ெச ைய	
வளர்க்க	மிக ம்	ெபா ைம	ேவண் ம்.	ஒ 	ெச 	 ைளத் 	 	 க்க,	 ஐந் 	 தல்
ஏ 	வ டங்கள்	வைர	ஆ ம்.	ஒர்க்கிட்	ெச கள்	ஒ 	நாணய	அளவிலி ந் 	சில

	 கிராம்	 எைட	 வைர	 காணப்ப கின்றன.	 உலகின்	 மிகச்	 சிறிய	 ஒர்க்கிட்,
‘பிளா ஸ் ல்’	 என்ற	 இனத்ைதச்	 ேசர்ந்த .	 இதன்	 க்கள்	 2	 மி.மீ.	 அளேவ
இ க் ம்.

ஒர்க்கிட் ல்	இரண் 	 வைக	 உண் .	 சில	 வைக	 ஒர்க்கிட்கள்	 ஒட் ண்ணிகளாக
வள ம்.	 கிழங் 	 வைக	 ஒர்க்கிட்க ம்,	பாைற	ேமல்	வள ம்	ஒர்க்கிட்க ம்	
இறந்தவற்றிலி ந் 	சத் கைள	எ க் ம்	ஒர்க்கிட்	இனங்க ம்	உள்ளன.	இைவ	
பற்றிய	 ல்கைள		அதிக	விைல	ெகா த் 	வாங்கி	தங்கமணி	ப த்தாள்.	
ெகா ம் 	ஒர்க்கிட்	கிளப்பில்	அங்கதினராக்	இ ந்தாள்.	இந்த	கிளப்		பணக்காரப்	
ெபண்களால்	நடத்தப்	ப வ

லட் மிக் 	மகளின்	ேபாக் 	பி ப்பதில்ைல		தன்	கணவனின்	அன் 	மகள்	
என்பதால்	அவள்	ெசய் ம்	சில	தவ கைளப்	ெபா த் க்	ெகாள்வாள்	.சில	சமயம்	
வள்ளியம்மாைள	அவள்	நடத் ம்	விதம்	லட் மிக் 	பி யா .	சைமயல்	சம்பந்தப்	
பட்ட	விசயங்கைள		வள்ளியம்மாேவா 	தங்கமணி	ேபச	லட் மி	விட	மாட்டாள்		
வள்ளியம்மா ம்	சின்ன	எஜமாட் ேயா 	கவனமாகப்	பழகினாள்.	தனக் 		
ேவண் யைத		எஜமாட் 	லட் மியிடம்		ேகட் 	வாங்கிக்ெகாள்வாள்.	லட் மி	
அவ க் த்	தாய்	ேபால்	இ ந்தாள்.	வ டத் க் 	ஒ 	தடைவ	சில	நாட்கள்	
மஸ்ேகலியா	ெசன் 	மகேளா 	இ ந் 	வ வாள்.	ெசல்லம்மா ம்	சில	நாட்கள்		
ெகா ம் க் 	வந் 	தா டன்	சில	நாட்கள்		நிற்பாள்	.	அப்ேபா 	தங்கமணி	
அவேளா 	அதிகம்	ேபச	மாட்டாள்	ேவைலக்காரி	மகேளா 	தனக் 		என்ன	ேபச் 	
இ க்கிற 	என்ப 	அவள்	எண்ணம்	.	ெசல்லம்மா ம்	 ந்தள 	தங்கமணிேயா 	
அதிகம்	ேப வைதத்	தவிர்த்தாள்.	தங்கமணி		ெசால் ம்	ேவைலைய	ம ேபச் 	
இல்லாமல்	ெசய்வாள்.

	

*****
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இ பத்திெயா 	வய ைடய	தங்கமணிக் ச்	ெசவ்வாய்	ேதாஷம்	உள்ள	ஒ 	ப த்த	
ைபயனின்	ஜாதகம்	கலியாணத்	தரகர்	சாமி	ெகாண் 	வந்தார்.	சாமியிடம்	எல்லா	
பணக்கார	ெபண்களின்	ஜாதகங்க ம்	இ ந்தன	ஒ 	நாள்	சாமி		ஜாதகங்கள்	
உள்ள	தன 	ைப டன்	தங்கத் ைரயின்	வீட் க் ப்	ேபானார்.	அவ க் த்	ெதரி ம்	
தங்கமணிக் ப்	ெபா த்தமான	மாப்பிள்ைள	ஒ ங் 	ெசய்தால்	தங்கத் ைரயிடம்	
நல்ல	தர த்ெதாைக	ெபறாலாம்	என் .			

“வா ம்	சாமி.	என்ன	கன	காலம்	உம்ைம	இந்த	வீட் ப்	பக்கம்	காேணாம்	ஏதாவ 	
நல்ல		ெசய்திேயா 	வந்தி க்ககிறீர்	ேபாலத்		ெதரிகிற ”	தங்கத் ைர	ெசான்னார்

“ஓம்	 ஐயா.	 உங்கள்	 மக க் 	 மாப்பிள்ைள	 ேத வ 	 ெபரிய	 கஷ்டம்,		பிள்ைள	
தங்கமணியின்		சாதகம்	சரியான	பாவம்	 ய	சாதகம்	கண் யேளா,		அேதா 	
உதயத்தில்	ெசவ்வாய்	ேவ .	பிற 	ெபா த்தம்	இல்லாத	மாப்பிள்ைள	பார்த் ச்	
ெசய் 	ைவத்தால்	என்ன	நடக் ேமா	ெதரியா .	எனக் 	ஒ 		நல்ல	
ெபா த்தமான	சாதகம்	ஓன் 		கிைடத்தி க் ம்	அதாைல	தான்	வந்தானான்.		
இந்தா ங்ேகா	ெப யனின்	பட ம்	விபர ம்,	 ஜாதக ம்	”	படத்ைத ம்	
விபரத்ைத ம்	ஜாதகத்ைத ம்			தங்கத் ைரயிடம்		சாமி	ெகா த்தார்		.

படத்ைத ம்	ஜாதகப்	ெபா த்தத்ைத		வாங்கி	பார்த் விட் த்	தங்கத் ைர	தன்	
மைனவி	லட் மியிடம்				ெகா த்தார்	.

“ெப யனின்	ேதாற்றம்	பிைழயில்ைல.	என்	மகள்	தங்கமணிக் 	 தலில்ெப யைன		
பி க்க	ேவண் ம்	.	ஜாதகம்	ெபா ந் ேத”?

“ஐயா	ெபா ந்தம்	இல்லாமல்			நான்	 உங்களிடம்	வ ேவேன.	ெப யன்			
ெபற்ேறா க் 	ஒேர		மகன்	சேகாதரிகள்	இல்ைல,	 அதனாைல	அவ க் ப்	
ெபா ப் 	இல்ைல.	ைபயனின்	ெபயர்	தர்மலிங்கம்.	தர்மன்	என் 	 ப்பி வினம்		
நல்ல	 ணமான	ெப யன்.	சிகெரட்,	 ப்	பழக்கம்	இல்ைல.	 ட்டாளி	மார்	 ைற 		

ம்பப்	ெபா ப் 	ெதரிந்தவன்			வய 	இ பத்ைதந் .	தகப்பன்	ஓய் 	ெபற்ற	



தைலைம	ஆசிரியர்,	ெப யனின்	தாய்	ேநர்சாக	இ ந்தவ.	தட்டார்	ெத 	சந்திக் 	
அ ேக	உள்ள	சிங்கம்	மாஸ்ட டைடய		வீட் க் 	பக்கத்தில்	அவர்களின்	வீ 	
இ க் 	.		ெப யன்	ஒ 	அெமரிக்கன்	ெகாம்பனியில்	மார்க ங்		 ெரக்டராக	
இ க்கிறான்.	நல்ல	சம்பளம்	.	ச ைககள்.	வாகன ம்	ெகாம்பனி	
ெகா த்தி க் ”	.

சாமி	ெசான்ன	விபரம்	ேகட் த்	தங்கத் ைரக் ம்			லட் மிக் 	இடம்	பி த் க்	
ெகாண்ட 				ேம ம்	சாமி	ெசான்ன	விபரத்தின்	ப 	ெப யன்		தங்கத் ைரக் த்	

ரத் ச்	ெசாந்தம்.	ெப யனின்	பாட்டனார்	அவைர	ேபால்	ெவள்ளவத்ைதயில்	
நைகக்	கைட	ைவத்தி ந்தவர்.	உங்கள்	வீட் 	மாப்பிள்ைளயாக	ெப யன்	இ ப்பான்			
ெப யனின்	படத்ைதத்		தங்கமணிக் க்	காட் 	அவளின்	சம்மதத்ைதப்	ெபற் 	
ெபண்	பார்க்கச்	சரி	என்றார்		தங்கத் ைர

****

ெபண்ைணப்	பார்க்கத்	தர்மன்	தன்	ெபற்ேறாேரா 	வந்த	ேபா 	ெகா ம் 	மகளிர்	
கல் ரியில்	ப த்ததால்		 ச்சம்	இன்றி	அவேனா 	தங்கமணி	ேபசினாள்.	தன்	
ந்ேதாட்டத்ைதக்		ெகாண் 	ேபாய்	தர்ம க் க்	காட் 	அங் ப்	 த் 	இ ந்த	

மலர்ச்	ெச கள்	எல்லாம்	தான்	நட்டைவ	என்றாள்.	தனக் 	ஓர்கிட்	ேராஜா	ெச கள்		
என்றால்	பி க் ம்	என் 	அச்	ெச கள்	பற்றிய	விபரம்	ெசான்னாள்		தர்மனின்	
ெபற்ேறா க் ம்	தங்கமணிையப்	பி த் க்	ெகாண்ட .	ஒேர		மகள்	என்ற	ப யால்	
தர்மலிங்கத்தின்	ெபற்ேறார்	ேகட்ட	சீதனத்ைதக்	ெகா க்க	தங்கத் ைர	
தயங்கவில்ைல.	கலியாண	வீட் ச்	ெசல 	தன்	ெபா ப் 	என்றார்.		

தங்கமணியின்		தி மணம்	ஹில்டன்	ேஹாட்டலில்(Hilton	Hotel)		அதி	
விமர்ைசயாக	நடத்தி	ைவத்தார்	தங்கத் ைர		.	தங்கமணி ம்	தர்ம ம்		
ேதனில க் க்	காஷ்மீ க் ப்	ஒ 	கிழைம	ேபாய்	வந்தனர்.	தர்மன்	தங்கமணி	ேமல்	
அன்ைபப்	ெபாழிந்தான்	.	அவ ம்	அவைன	அத்தான்		அத்தான்		என் 	 ற்றி	
வந்தானள்	அவன்	ேகட்ட	உணைவ	வள்ளியம்மாைவ	ெகாண் 	சைமத் 	
ெகா த்தாள்..	வள்ளியம்மாவின்	சைமயல்	தர்ம க் ப்	பி த் க்	ெகாண்ட 	
அவளின்	அடக்கம்	ஒ க்கமான	நடத்ைத	அவ க் 	அவள்	ெமல்	மதிப்ைபக்	
ெகா த்த 	.	வள்ளியம்மா க் 	சிங்களம்	ேபசத்	ெதரி ம்	என் 	ெதரிந் ம்	



அப்பம்,	சீனி	சம்பல்,	பிலாக்காய்	கறி		க ங்,	லவரியல்		ேபான்ற	சிங்கள	உண கைள	
தனக் ச்	ெசய் 	த ம்ப 	ேகட்பான்	.அவ ம்	ெசய் 	ெகா ப்பாள்	,

“வள்ளி	 நீ	 எங்ேக	 சிங்களம்	 ேபச	 கற்றனி”	தர்மன்	 ேகட்டான்,	அவன்	ெகா ம்பில்	
ப த்த	ப யால்	அவ க் ம்	ஓரள க் ச்	சிங்களம்	ேபசத்	ெதரி ம்	“நான்	பிறந்த 	
ஹட்டனில்.	அங் 	தான	ப த்ேதன்	அதனால்		சிங்களம்	ெதரி ம்”	என்றாள்		வள்ளி	
வள்ளியின்	சிபார்சினால்	தர்ம ம்	தங்கமணி ம்	ஒ 	கிழைம	ஹாட்ட க் ம்	
மஸ்ேகலியா க் ம்	சிவெனாளி	பாத	மைலக் ம்	ேபாய்	வந்தனர்	மஸ்ேகலியாவில்	
வள்ளியின்	தந்ைத	கண்காணி	சின்னசாமிைய ம்	அவரின்	மைனவி ம்		
வள்ளியின்	மகள்	ெசல்லமாைவ ம்	சந்தித்தனர்.	

****
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தி மணமாகி	ஒ 	வ டத் க் ள்		தங்கமணி	கற்பமான 		தங்கரா 	
ம்பத்தினர்க க் 	ெப ம்	மகிழ்ச்சி.

தங்க க் க்	ெகாஞ்சி	விைளயாட		ஒ 	ேபரேனா	அல்ல 	ேபத்திேயா	கிைடக்கப்	
ேபாகிற 	என் 	அறிந்த ம்	இ 	பக்கத் 	ெபற்ேறார்க ம்	அைதச்		சீக்கிரம்	
எதிர்பார்க்கவில்ைல			அவர்களின்		மகிழ்ச்சிைய	அளவிட	 யா 		லட் மி	தன்	
மகைள	தங்கள்	 ம்ப	டாக்டர்	ேகசவனிடம்	 ட் ப்	ேபாய்	தங்கமணி	கற்பமாக		
இ க்கிறாளா	என்பைதக்	ேகட்டாள்	.	அவ ம்	சில	பரிேசாதைனக க் ப்		பின்	
தங்கமணி		கற்பமாகி	விட்டாள்	என		உர்ஜிதப்	ப த்தினார்.	டாக்டர்	ேகசவ க் த்	
தங்கமணியின்	ேதக	நிைல	பற்றி	நன் 	ெதரி ம்.	பல	தடைவ	அவள்	மாதவிடாய்	
காலத்தில்	தன்	வயிற்றில்	அதிக	ேநா	இ ப்பதாக ம்	இரத்த	ஓட்டம	அதிகம்	என் 	
அவரிடம்	 ைறயிட் 	இ க்கிறாள்.	அதனால்		கற்ப	காலத்தில்	மிக	கவனமாக	
இ க் ம்	ப 	டாக்டர்	ேகசவன்	எச்சரித் 	அ ப்பினார்	.	லட் மி	எவ்வளேவா		
ெசால்லி ம்	ேதாட்ட		ேவைல	 னிந் 	ெசய்யாமல்	தங்கமணியால்	இ க்க	

யவில்ைல	.	பாரமான	உரம்	உள்ள	ைபையத்	 க்கி	மண் க் 	உரம்	ேபா வாள்.	
அைதப்	பல	தடைவ	கவனித்த			இராைமயா	தான்	ேதாட்டத்ைத	கவனித் 	
ெகாள்வதாகச்		ெசால்லி ம்		தங்கமணி	ேகட்க	வில்ைல

“அம்மா	 நீங்கள்	 வந் 	 ேதாட்டத்ைதப்	 பார்த்தால்	 மட் ம்	 ேபா ம்.	பாரம்	
க்காதீர்கள்.	 னிந் 	ேவைல	ெசய்யாதீர்கள்.	இ 	உங்களின்	 தல்	பிரசவம்	.	

அலட்சியப்	ப த்தாதீர்கள்”		என் 	அன்பாக	அவன்	ேவண் ம்	அவள்	
ேகட்கவில்ைல			.

ஒ 	நாள்	 னித் 	மண்ேவட் யால்	நிலத்ைதக்	ெகாத் ம்		ேபா 	தங்கமணிக் 	
கற்பமாகி	நான் 	மாதத் க் ள்	க ச்	சிைத 	ஏற்பட்ட 	,	 அவளின்	
க ப்ைபையக்		க வி	 த்தப்	ப த்தினார்	டாக்டர்	ேகசவன்	.	சில	மாதங்க க் க்	
க த்	தரிப்பைதத்	தவிர்க் ம்	ப 	தங்கமணிைய	எச்சரித் 	டாக்டர்	ேகசவன்	
அ ப்பினார்.



இந்த	எச்சரிக்ைகையக்		ெகா த்த	ஒ 	வ டத் க் ள்	இரண்டாம்	தடைவ ம்	
தங்கமணி	க ற்றாள்.	.	ஸ்ேகன்	ெசய் 		பார்த்த	ெபா 	ஆண்	 ழந்ைத	என் 	
ெதரியவந்த .,	 மகப்	 ேப ைவத்திய	 நி ணர்	 அவைள	 இ 	 கிழைமக் 	 ஒ
தடைவ	பரிேசாதைனக் 	வந் 	ேபா ம்	ப 	ெசான்னார்.

அவர்கள்	பயந்த 	ேபால்	ஆ 	மாதத்தில்		,தங்கமணிக் 		இரத்தப்	ெப க் 	
அதிகரித் 	இண்டாவ 	தடைவ ம்		க ச்	சிைத 	ஏற்பட்ட 	தங்கமணியின்	உயர்	
தப்பிய 	அவள்	ெசய்த	கட ள்	 ண்ணியம்	.	இனி ம்	க த்தரிக்கக்	
டா .அவளின்	க ப்ைபயில்		சி 	தங்கா 	.	அப்ப 	க 	தரித்தால்	

தங்கமணியின்	உயி க் 	ஆபத் 	ஏற்படலாம்	என்	டாக்டர்		எச்சரிக்ைக	ெசய்தார்

தங்கத் ைர	தம்பதிக க் 	அ 	அதிர்ச்சிையக்		ெகா த்த .	தங்கள்	
ெசாத் க் 	ஒ 	வாரி 	பிறக் ம்	என	எதிர்பார்த்த	அவர்க க் 	அ 	ெப ம்	
எமாற்றம்.	அவர்க க் 	தங்கள்	மகள்	தங்கமணியின்		உயிர்	தான்	 க்கியம்.	
தர்மலிங்கம்,	 அதிர்ச்சியில்	இ ந்தான்.	லட் மியின்	ஆேலாசைனப்	ப 	
தர்மலிங்க ம்	தங்கமணி ம்	ேவ 	அைறகளில்	இரவில்	ப த்தனர்	தி மணமாகி	
இரண் 	வ டங்க க் ள்	தங்கமணி ம்	தர்மலிங்க ம்	விவாகரத் 		
ெசய்தவர்கள்	ேபான்ற		வாழ்க்ைக	வாழ்ந்தனர்.	இரவில்	தர்ம	லிங்க ம்,	 இரவில்	
தன்	அைறையப்		 ட் 	ெப 	 ச்ேசா 	 ங்கப்	ேபாய்	வி வான்.	தங்கமணி	தன 	
நிைலைய	நிைனத் 		இரவில்	கண்ணீர்	வி வாள்,	 மகளின்		நிைலையக்	கண் 	
தங்கத் ைர ம்		லட் மி ம்	என்ன	ெசய்வ 	என் 	சிந்திக்கத்	ெதாடங்கினார்கள்.

	

*****
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ஒ 	 ம்பத்தில்	கஸ்டம்		வ ம்	ேபா 	ெதாடர்ந் 	வ ம்	என்பார்கள்.		
தங்கமணிக் க்		இ 	தடைவகள்	க ச்சிைத கள்		நடந்த 	அைத	ெதாடர்ந் 	
இராைமயா க் 	இ ைதையப்		பாதிப் 	ஏற்பட் 	ஆஸ்பத்திரியில்	அ மதிகப்	
பட்டான்	,	 .இதனால்		வள்ளிய்ம்மா	ெசயல்	இழந் 	ேபானாள்	.	விட் ல்	உள்ள	
ேதாட்டத்ைத			கவனிக்க	ஒ வ ம்	இல்ைல.	தர்மலிங்கம்	தனக் த்	ெதரிந்த	

ரத் 	உறவினைரத்	ெதாட்டத்ைத	கவனிக்க	நியமித்தான்	.	அ 	தங்கமணிக் த்	
தி ப்திையக்	ெகா க்கவில்ைல	.	அதனால்	தங்கமணி	கணவேனா 	பிரச்சைன	
பட்டாள்.	ம றம்	தங்கள்	இ வ க் ம்	 ழந்ைத		பாக்கியம்	இல்ைல	என்ற	தாழ் 	
மனப்பான்ைம		அவர்க க் 	அவர்க க் த்	ெதரிந்த	ெந ங்கிய	உறவினர்களின்	
விமர்சனங்கள்	ேவ .	

தங்கத் ைர	மைனவி ம்	தர்ம ம்		தங்கமணி ம்	கதிர்காமத் க் 			யாத்திைர	
ெசய் 	தங்கமணியின்		வயிற்றில்	மாவிளக் 	ஏற்றினார்கள்	.	அங் 	உள்ள		
காட் க் ள்	ஒ 	ெபரிய	மரப்	ெபாந் க் ள்	தா ேயா 		இ ந்த	ெபாந் 	
சாமிையத்	தரிசித்தனர்.	“	எல்லாேம	கதிர்க்காமக்	கந்தன்	கி ைபயால்		நல்ல	ப 	
நடக் ம்”	என் 	அவர்	ஆசீர்வாதம்	ெசய்தார்	.

அவர்கள்	கதிர்காமத்தில்	இ ந் 	ெகா ம் 	தி ம்பிய டன்	லட் மியின்	
ெபரியம்மாவின்	மகள்	டாக்டர்	மாலதி	இங்கிலாந்தில்	இ ந் 	லீவில்	ெகா ம் க் 	
வந்தி ந்தாள்		அவைள	ஏேதா	 கன்	அ ப்பிய 	ேபால்	அவர்க க் 	
இ ந்த .			

டாக்டர்	மாலதி	லண்டனில்	மகற்ேப 		 ைறயில்	டாக்டராக	ேவைல	ெசய்பவள்.	
தங்கமணியின்		 ழந்ைத	இல்லாத		பிரச்சைனைய	டாக்டர்	மாலதிக் 		லட் மி	
விரிவாகச்	ெசான்னாள்.	தங்கமணியின்		பிரச்சைன	 வைத ம்	ேகட்ட	மாலதி

“சின்னம்மா	 இதற் 	 ஏன்	 கவைலப்	 ப கிறீர்கள்	 இந்த	 காலத்தில்	 ம த் வத்
ைறயில்	இ 	ேபான்ற	பிரச்சைனையத்	 தீர்க்க	வழி	உண் .	உங்கள்	 ம்பத்தில்	



ஒ 		வாரி 	நிட்சயம்	கிைடக் ம்.	ஒன் க் ம்	ேயாசிக்க	ேவண்டாம்	”	.

“நீ	 என்ன	 என்	 ம மகைன	 இன்ெனா 	 தி மணம்	 ெசய்யச்	 ெசால் கிறாயா
மாலதி”?

“இல்ைல	 சின்னம்மா	 வாடைக	 தாய்	 ைற	 லம்	 உங்க க் 	 ஒ 	 ேபரேனா
ேபத்திேயா	 கிைடக்க	 வழி	 உண் .	இந்த		வழிையப்	பாவித் 	இந்தியாவில்	பல		
ெபண்கள்	தங்கள்	க ப்ைபைய	நீரகம்	ஒன்ைற	ெகா ப்ப 	ேபால்		வாடைகக் 	
விட் 	எராளமான	பணம்	சம்பாதிக்கிறார்கள்	.	இந்த	 ைறயில்	 ழந்ைத	ெப வ 	
ெவ வாக	 ன்ேனறிவிட்ட 		நாேன	லண்டனில்	என 	கஷ்டமர்க ள்	
இ வ க் 	இந்த	வழியில்	ஆேராகியமான	 ழந்ைதகைள	அவர்கள்	ைகயில்		
வாடைகத்	தாய்	 லம்	ெபற் க்	ெகா த்தி க்கிேறன்	.	 ழந்ைதயின்	மரப 	
தம்பதிக ைடய 		வாடைகத்	தா க் ம்	 ழந்ைதயின்		மரப க் ம்	ெதாடர் 	
இல்ைல”

“நீ	என்ன	மாலதி	ெசால் கிறாய்”	லட் மி	ேகட்டாள்.

“சின்னம்மா	 உங்க க் 	 ரி ம்	 விதத்தில்	 ெசால்லப்ேபானால்	 உங்கள்	 ெசாந்த
கா க் 	உங்கள்	 வீட் ல்	பார்க்	ெசய்ய	இடம்	இல்லாவிட்டால்	வாடைக	பார்கிங்கில்
இடம்	எ த் .	பார்க்	ெசய் 	பின்	எ த் 	ெசல்லலாம்	.	கார்	உங்கள 	ஆனால்	
வாடைக	பார்க் க் 	கா 	ெகா க்க	ேவண் ம்”		

“மாலதி	 இந்த	 சிகிச்ைசைய	 இலங்ைகயில்	 ெசய்யலாமா.?	 சட்டம்	 என்ன
ெசால் ம்”?

“ஆம்	சின்னம்மா	இந்த	சிகிச்ைசைய	இலங்ைகயில்	தனியார்	ைவத்தியசாைலயில்
ெசய்யலாம்.	எனக் த்	ெதரிந்த	ஒ 	சிங்கள	ெபண்	டாக்டர்	ெசய்கிறா	 .	ஆனால்
ெகாஞ்சம்	பணம்	ெசலவா ம்	.	வாடைகத்	தாயாக	வர	ஒப் க்ெகாள்வதற் 	ெப ம்
ெதாைகயான	பணம்	ஒ 	ெபண்	ேகட்பாள்”.

“எவ்வள 	மட் ல்	ேகட்பாள்	“?

“எனக் த்	ெதரிந்தமட் ல்	இந்தியாவில்	வாடைகத்	தாயாகச்	ெசயல்	 பட	இந்திய
பாய்	 2	 மில்லியன்	 ஆ ம்,	 இ 	 பரிேசாதைன	 ஆஸ்பத்திரி	 ெசல 	 உட்பட.,	

இலங்ைக	 பாயின்	ப மார்				4	மில்லியன்	ஆ ம்.



இந்த	ெதாைக	ெசல்வந்தரான	சித்தப்பா க் 	இ 	ெபரிய	கா 	இல்ைல	நீங்க ம்	
சித்தப்பா ம்	தர்ம ம்	ஆேலாசித் 	 	ெசால் ங்கள்.	தங்கமணியின்	ஒப் தல்	
அவசியம்	ேதைவ.	பிறக் ம்	 ழந்ைதயின்	ெபற்ேறார்	தர்ம ம்	தங்கமணி ம்	
என்பதால்		அவர்க க் ச்	சட்டச்	சிக்கல்	வராமல்	ெசய்ய	ேவண் ம்		.”

“நல்ல 	மாலதி	எனக் 	ஒ 	கிழைம	தா,	நான்	எல்ேலாேரா ம்	ேபசி	உனக் 	
ெசால்கிேறன்

ஒ 		கிழைமக் ப்	பின்	டாக்டர்		மாலதி	தங்கத் ைர	 ம்பத்தின்	 ைவ	மாலதி	
ேகட்டாள்,	அவர்கள்	சிகிச்ைசக் ப்	பச்ைசக்	ெகா 	காட் னார்கள்.

“வாடைகத்	தாையத்	ெதரி 	ெசய்வ 	உங்கள்	 ம்பப்	ெபா ப் 	சின்னம்மா”	
என்றாள்	மாலதி		

****
	

	



����������	7
������	��������
	

தங்கமணி	.	தர்மலிங்கம்	.		லட் மி,	 தங்கத் ைர		ஆகிய	நால்வைர ம்			டாக்டர்	
மாலதி	தனக் த்	ெதரிந்த		ெதரிந்த	வாடைக	தாய்	 லம்	 ழந்ைத	ெப ம்	
ம த் வ	 ைறயில்	பல	 ழந்தைதகைள	 ம்பக க் 	ெபற் க்	ெகா த்த	
அ பவம்	உள்ள	டாக்டர்	தி மதி	ெஹமலதா	அமரேசகராைவ	கின்சி	
வீதியில்(Kynsey	Road)		உள்ள	கிலினிக்கில்		சந்தித் 	ேபசஅைழத் ச்	ெசன்றாள்.	
ஏற்கனேவ	இ 	 ம்பங்கள்		டாக்டைர	சந்திக்க	காத்தி ந்தனர்	

ேஹமலதா ம்	மாலதி ம்	ெகா ம் 	ம த் வக்	கல் ரியில்	ஒன்றாகப்		
ப த்தவர்கள.	.சிேனகிதிகள்	.	 தலில்	வந்தி ந்த	 ம்பகேளா 	ேபசி	 த்த	
பின்	ேஹமலதா	தன்	அைறயில்	இ ந் 	ெவளிேய	வந் 	மாலதிைய	கண்ட டன்	

“மா ,	 எப்ப 	 நீ	 லண்டனில்	 இ ந் 	 ஸ்ரீ	 லங்கா க் 	 வந்தனி”?		ேஹமலதா
மாலதிைய	ேகட்டாள்.

மாலதிைய	ெஹமாலதா		மா 	என் 	உரிைமேயா 	 ப்பி வாள்.	ெஹமலதாைவ	
லதா	என் 	ெசல்லமாக	மாலதி	 ப்பி வாள்.	லதாவின்	ெபற்ேறார்கள்		இ வ ம்	
டாக்டர்கள்.	ெஹமலதாவின்		கணவன்	அமரேசகர		 னி	லிவர்	ெகாம்பனியில்	உயர்	
பதவியில்	இ ப்பவர்	.லதா	கண் ையச்	ேசர்ந்தவள்.		ெஹமலதாவின்	ெபற்ேறார்	
வீட் க் 	பல	தடைவ	மாலதி	ேபாய்	இ க்கிறாள்.	

தன்	சின்னம்மா	லட் மி	 ம்பத்ைத ம்		தர்மலிங்கம்	 ம்பத்ைத ம்			மாலதி		
ெஹமலதா க் 	அறி க	ப த்த ம்	அவர்கள்	பிள்ைள	இல்லா	பிரச்சைனப்	பற்றி	
ேபச ம்		டாக்டரின்	அைறக் ள்		எல்ேலா ம்	ெசன்றனர்.		

“லதா	நான்	உன்ேனா 	ஏற்கனேவ	ஒ 	தம்பதிகைள		பற்றி	ேபசிேனேன.		அ 	இந்த	
தர்மலிங்கம்	தம்பதிகள்	பற்றிய 	தான்				இேதா.	இ க்கிறாேவ	இவ	ெபயர்	
தங்கமணி.	எனக் 	சேகாதரி	 ைற	அவ க் 		பக்கத்தில்	இ ப்பவர்	
தங்கமணி.யின்	கணவன்		தர்மன்	என்ற		தர்மலிங்கம்.	என்	சின்னமாவின்	மகள்	
தங்கமணி	இ 	 ைற	க த்தரித் 	க ச்	சிைத 	ஏற்பட்ட 	அவளின்	



க ப்ைபயில்	சி 	கட் கள்(Polyps)	இ ந் 	ஆப்ேரஷன்	ெசய் 	நீக்கப்பட்ட 		.	
இவ க் 	இப்ேபா	வய 	இ பத்ைதயிந் .		கணவ க் 	 ப்ப 	வய .	இ 	
ைற	க 	சிைதந்ததால்	அவளின்	க வில்	 ழந்ைத		தங்கா ,	 என்பதால்	

அவர்க க் 	 ழந்ைதகள்		இல்ைல.	வ ங்கலத்தில்	அவர்களின்	ெசாத் க் 	
உரிைமயாக	ஒ 	வாரி 	இல்ைல.	அ க் 	நீ	உதவ	ேவண் ம்:	

“இவ	க த்தரிக்காமல்	இ ப்ப 	நல்ல .	க த்தரித்தால்	பிரச்சைனகள்	
ஏற்றபடாலாம்	“		டாக்டர்	லதா	ெசான்னாள்	

தங்கத் ைரைய	லதா க் 		மாலதி	 ட் க்	காட் 	

“இவர்			என்	சித்தப்பா	தங்கத் ைர.			ெகா ம்பில்	பிரபல	நைக	வியாபாரி.	
இவ க் 		ெசல்வத் க் 	 ைறவில்ைல		ெகா ம்பில்	இரண 	வீ 	
மஸ்ெகலியாவில்	ஒ 	ெபரிய	ேதயிைல	ேதாட்டத்தில்	பங் .	 பாய்	.	சிங்கப் ரில்	
நைக	கைடகள்	.தங்கமணி	இவர்க க் 	ஒேர	ஒ 	மகள்	மட் ேம.	தர்மன்	

ம்பத் க் 	அவசியம்	ஒ ழந்ைத	ேவண் ம்	அ க் 	லதா	நீ		தான்	உதவ	
ேவண் ம்	.		அவர்க க் 	நான்	ஏற்றகனேவ	ம த் வ	 ைறயில்		 ழந்ைத	
கிைடக்க	வழி	ெசய்யலாம்	எனச்	ெசான்ேனன்		ஆனால்	அவர்கள்	உன்னிடம்	
வாடைக	தாய்	ைவத்திய	 ைற	பற்றி	சில	ேகள்விகள்	ேகட்க	வி ம் கிறார்கள்	.	நீ	
அந்த	ம த் வ	ெசயல்	 லம்	பல	 ம்பங்க க் 		வாடைக	தாய்	 லம்	
ழந்ைதகள்	கிைடக்க	நீ		உதவி	இ க்கிறாய்,		அதனால்	 .	 அவர்களின்

ேகள்விக க் 	 பதில்	 ெசால்லி	 அவர்களின்	 சந்ேதகத்ைத	 நிவர்த்தி	 ெசய்தால்
நல்ல 	அதன்	பின்	அவர்கள்	 	எ க்கட் ம்	“.

“மிஸ்டர்	 அண்ட்	 மிசிஸ்	தர்மன்		வாடைக	 தாய்	 ம த் வ	 ைறயில்	 என்ன
சந்ேதகம்	உங்க க் 	உண் ”?	டாக்டர்	லதா	ேகட்டாள்.

“எங்க க் 	இந்த		ைவத்திய	 ைறப்ப 	 ழந்ைத	ெப ம்	 ைறைய	 க்கமாக
ெசால் மா	 டாக்டர்	 ?	இதில்	எங்கள்	இ வரின ம்	பங் என்ன		?	 தர்மன்
ேகட்டான்	.

“	வாடைகத்	தாைய	பாவித் 	க 	தரித் 	 ழந்ைதைய	ெப வ 	ஆங்கிலத்தில்
சேராகசி	(surrogacy)		என்பர்	உம் ைடய	விந் ைவ ம்	உம 	மைனவியின்	க வில்	



இ ந் 	ெவளிவ ம்	 ட்ைடைய ம்	ஒ 	பரிேசாதைனக்	 ழா க் ள்			ஓன் 	ேசர	
விட் ,	சில	நாட்களில்	க 	உ வாகிய டன்	நீங்கள்	நியமிக் ம்	வாடைகத்	தாயின்	
க ப்ைப க் ள்	உ வாகிய	க ைவ		மாற் ேவாம்		அதன்	பின்	பின்	க 	அந்த	
வாடைக	தாயின்	க ப்ைபயில்		வளரந் 	 மார்	38	 தல்	 40வாரங்களில்		சி வாக	
ெவளி	வ ம்.	

பலவைக	காரணிகள்	வாடைக	தாய்	ெசயல் ைறயின்	 நீளத்ைத	 பாதிக்கின்றன,	
ஆனால்	ெபா வாக	நான் 	அல்ல 	ஆ 	மாதங்க க் 	ஒ 	ம த் வ	ரீதியான	
த தி ள்ள		வாடைக	தாைய	கண் பி த் ,	 பரிேசாதைன		 ழா க் ள்	
உ வாக்கிய	க ைவ	வாடைக	தாயின்	க ப்ைப க் ள்	மாற்ற	ேவண் ம்.	பிறக் ம்	
ழந்ைத		உங்கள்	இ வரின்	மரப ைவ	ெகாண்டதாக	இ க் ம்	அதில்	சந்ேதகம்	

இல்ைல.			

ஒ 	வாடைக	தாைய		ெதரிந் 	எ க் ம்	 ைவ	நைட ைறப்ப த் வ 		 தல்	
ப யா ம்	இ 	அவ்வள 	இல வல்ல.	பல	மாதங்கள்	எ க் ம்	.	நல்ல	
அேராக்கியமான		35	 தல்			45	 வய ள்ள,	ஏற்கனேவ	பிள்ைளகைள	ெபற்ற	
க ப்ைபயில்	பிரச்கைன	இல்லாத		ெபண்ணாக	இ ந்தால்	நல்ல .	அ ம்	கன்சர்	
ேபான்ற	மாற்ற	 யாத	ஆபத்தான	ேநாய்கள்	அந்த	வாடைக	தா க் 		இ க்கக்	
டா 	இல வில்		ஒ 	வாடைகத்	தாைய	இந்தியாவில்		ேதர்ந் 	எ க்கலாம்.	

இலங்ைகயி ம்	அந்த	வசதி	உண் .	அதிக	ெசலவா ம்,	 ெதரிந் 	எ த்த		
வாடைகத்	தாய்	த திவாய்ந்தவளா	என்பைத	தீர்மானிக்க	பல	பரிேசாதைனகள்		
நாங்கள்		ேமற்ெகாள்ேவாம்.		

வாடைகத்	தாைய	ேதர்ந் 	எ ப்ப க் 		சில	நி வனங்கள்		உத வ 	உண் 	.	சட்ட	
ெதாடர் ள்ள	விசயங்கைள	அவர்கள்	கவனித் க்		ெகாள்வார்கள்	அதற் 	
அவர்கள்		ெகாமிசன்	எ ப்பார்கள்	.	இ ேவ		 தல்	ப .	இ 	ஒ 	ெபரிய	 .

“அதன்	பின்	என்ன	நடக் ம்”?	தங்கமணி	ேகட்டாள்

“ஒ 	 வாடகத்	 தாய்	 ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட	 பிற ,	 ம த் வ	 ெசயல் ைற
உண்ைமயிேலேய	 ெதாடங் கிற .	 ஒப்பந்தங்கள்	 ைகெய த்திட்ட ம்,	 ம த் வ
நைட ைறக் 	 வாடைக	 தாைய	 தயார்ப த் 	 ஆரம்பிக்கப்ப ம்.	 இ 	 ஒ
ெவற்றிகரமாக	 கர்ப்பத்ைத	 உ திப்ப த் வதற்காக	 எந்த	 உடல்	 ரீதியற்ற



த ன் ைம ைய ம் ,	மனநல	 காதார	பிரச்சிைனைய ம்	கவனமாக	
பரிேசாதிக்ப கிற 	.	உடல்	மற் ம்	மன	தயாரிப் 	ப தி	வாடைக	தாய்	ம த் வ		
ெசயல் ைறயில்		ஒ 	ெபரிய	ப தியா ம்.

“அ 	என்ன	மனநிைல	தயாரிப் 	டாக்டர்”?		தங்கமணி	ேகட்டாள்.

மனநிைல	தயாரிப் 		வாடைகத்	தா க் 		மட் மல்ல	உங்கள்	இ வ க் ம்	தான்	.	
அ 	க வில்	வள ம்	 ழந்ைதைய	பாதிக்கலாம்	,	 நீங்கள்	 வ ம்	 இயற்ைக
எதிராக	 ைறயில்	 ஒ 	 ழந்ைத	 உ வாக்கப்	 ேபா றீர்கள்.	 உங்கள்	 வ க் ம்
ஒ 	 ேதைவ	 உண் .	 வாடைகத்	 தாய்	 பலர்	 ஏைழகள்	 .	 அவர்க க் 	 பணம்
அவசியம்	 ேதைவ.	 சிலர்	 தம 	 ஒ 	 நீரகம்,	ஈரலின்		ஒ 	ப தி	,	 கண்	
ேபான்றவற்ைற	பிற க் 	விற் 	பணம்	சம்பாதிக்கிறார்கள்			இ 	அவர்களின்	
மனநிைலைய		ெவ வாக	பாதிக் ம்.	தாம்	ெசய்வைத	தம 	மதம்.,ச கம்			
ஏற் மா	என	அவர்கள்	சிந்திப்ப 	உண் .	பின்	விைள கைள	பற்றி	ேயாசிப்பார்கள்		
மன	அ த்தம்	இந்த	சிகிச்ைசயில்	ஈ ப ேவா க் ம்	 ழந்ைதக் ம்		தீங் 	
விைளவிக் ம்	வாடைக	க ப்ைபயின்		 ழலில்	உள்ள	அபாயங்கைள	 க்கியமாக	
ரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்	மற் ம்	இந்த	வழி ைற	 லம்	 ழந்ைதைய		ெபற	
ேபாதிய	ஆதர 		 வ க் ம்	ேவண் ம்.”

“எங்க த்	 ெதரிந்த	 ெபண்	 ஒ த்திைய	 ேதர்ந் 	 எ ப்ப 	 நல்லத	 டாக்டர்	 “
லட் மி	ேகட்டாள்.		

”ெதரிந்த	ேதக	ஆேராக்கியம்	உள்ள	ஒ வராக	இ ப்பின்மிக	நல்ல .	உங்க க்
ெதரி மா	 ம்பத்தில்	 ஒ வர்	 நீரகம்	 ஒன்ைற	 தானம்	 ெசய்வார்கள்,			உங்கள்
ெபற்ேறார்களிடமி ந் ம்,	 நீங்கள்	ெதரிந் 	எ க் ம்	வாடைக	தாயின்	ெந ங்கிய

ம்பத்தின ட ம்	 நண்பர்களிடமி ந் ம்	 கிைடக் ம்	 ெப ம்	 ஆதர 	 மிக
க்கியமான .	 இந்த	ஆதர 	 ஒ 	 தனிநபரின்	 மன	ஆேராக்கியம்	 மீ 	 ெப ம்

பாதிப்ைப	ஏற்ப த் கிற .

“ேவ 	என்ன	ேதைவ	டாக்டர்	”?	தர்மன்	ேகட்டான்

“	அ த்த 	உடல்	தயாரிப் உங்கள்	மனநலத்திறன்	மட் மல்ல	உங்கள்	 வரின்	உடல்	
ஆேராக்கிய ம் க்கியம்	.	வாடைகத்	தாய்		 ந்தவைர	ஆேராக்கியமான	



உணைவ	சாப்பி வேதா ,	 சீரான	 உணைவ	 பராமரிக்க	 ேவண் ம்.	 பழங்கள்,
காய்கறிகள்	 மற் ம்	 அைனத் 	 ேதைவயான	 ைவட்டமின்கள்	 மற் ம்
சப்ளிெமண்ட்ஸ்	உடலின்	ெசயல்பாட்ைட	ஒ ங்காக	பராமரிக்க ம்	ஆேராக்கியமான
ழந்ைதைய	வளர்க்க ம்	 உத கின்றன.	கர்ப்பம்	 வ ம்	ஊட்டச்சத் 	மற் ம்

சமநிைல டன்	 ைமயான ,	 ஆனால்	 கர்ப்பத்திற் 	 ன் ம்,	 ழந்ைதக்
அவர்களின்	 உடைல	 தயார்	 ெசய்வதற் ம்	 ேதைவயன	 உணைவ	 உட்ெகாள்ள
ேவண் ம்.	 உங்கள்	 உடல்	 வைத ம்	 ஆேராக்கியமாக ம்,	 தயாரிப்பதாக ம்
உ தி	ெசய்ய	உடல்	இயங்க	பரிந் ைரக்கப்ப கிற

“நா ம்	 வாடைக	தா ம்		ம த் கள்	 எ க்க	 ேவண் மா	 டாக்டர்”?			தங்கமணி
ேகட்டாள்

டாக்டர்	லதா	சிரித்தப 	“	ம ந் கள்	இல்லாத	ைவத்தியமா?

ம ந் கள்	 ட	இந்த	ைவத்திய	 ைறக் 	ஒ 	ெபரிய	ப தியாக	உள்ள .	கர்ப்பம்
ந்தவைர	 ெமன்ைமயாக ம்	 ைறபாடற்றதாக ம்	 இ ப்பைத	 உ தி	 ெசய்ய

கர்ப்ப	 காலத்திற் 	 ன் ம்,	 ெவவ்ேவ 	 ம ந் க ம்	 பயன்ப த்தப்ப கின்றன.
தலாவதாக,	ஒ 	இயற்ைக	கர்ப்பத்தின்	ஹார்ேமான்கள்	 ண் வதற் 	பல்ேவ

ம ந் கைள	வழங் வதால்,	அதன்	உடல்	சரியான	ஹார்ேமான்கள்	உற்பத்தி	ெசய்ய
ஆரம்பிக்க	 ம்”

“	டாக்டர்	என 	க ப்ைபயில்	இ ந் 	 ட்ைடைய	எப்ப 		எ ப்பீர்கள்	“	தங்கமணி		
ேகட்டாள்

“ ட்ைட	 திர்ச்சி	அைடந்த டன்,	அைவ	ஊசி	 லம்	ெப ேவாம்.	 .	ேதைவயான
அள 	 ட்ைடகைள	 மீட்ெட த்த டன்,	 அவர்கள்	 ஒ 	 நா க் 	 ெந ங்கிய
கண்காணிப்பில்	ைவக்கப்ப கிறார்கள்.	 சராசரியாக	இந்த	 கிய	 ெசயல் ைற

க்க	 மார்	10	நிமிடங்கள்	ஆ ம்.

அ த் ,	 க த்தரித்தல்	 ேநரம்	 ஆ ம்.	 ெபண்ணின்	 ட்ைட	 ெப வதற்
ன்னர்,ஆணின்			விந் 	ஒவ்ெவா 	 ட்ைட ட ம்	ேசகரிக்கப்பட் 	

இைணக்கப்ப கிற .	24	மணி	ேநரத்திற் ப்	பிற ,	க த்தரித்தல்	ஏற்பட் ள்ளதா
என்பைதப்	பார்க்க	 ட்ைட	மிக ம்	ெந க்கமாக	ஆராயப்ப கிற .	க த்தரித்தல்



ெவற்றிகரமாக	 நடந்த 	 என்றால்,	 அவர்கள்	 அ த்த	 72	 மணி	 ேநரத்திற் ள்
க ப்ைபக் ள்	ெச த்தப்பட	ேவண் ம்	அல்ல 	சராசரியாக	3	-4	நாட்க க் 	ஒ
க வியாக	 ஐந் 	 நாட்கைள	 எ க் ம்ேபா ,	 க ற்றி க் ம்	 ழாய்	 வழியாக
பயணம்	ெசய்ய	தயாராக	இ க்கிறார்கள்.

“அதன்	பிற 	என்ன	நடக் ம்	டாக்டர்”?	தர்மன்	ேகட்டான்

	

“அைடகாக் ம்	 5	நாட்க க் ப்	 பிற 	எம்பிேரா	 பரிமாற்றம்	நைடெப கிற .	ஒ
ெமல்லிய	மற் ம்	ெநகிழ்வான	வ ழாையக்	ெகாண்ட	ஒ 	சிரிஞ்சி	க ப்ைபயில்
க ப்ைபைய	இடமாற் கிற .	இ 	ஒ 	விைரவான	மற் ம்	வலியற்ற	ெசயல் ைற
ஆ ம்.	 ேவகமான	 ெசயல் ைற	 என்றா ம்,	வாடைக	தாய்	இந்த	க தல்	
ம த் வத்தில்	ஓய்ெவ க்க	ேவண் ம்.”	டாக்டர்				லதா	ெசான்னார்	

“ெசயல் ைறக் ப்	பிற ”?

“ெசயல் ைற	 ந்த டன்,	 வாடைக	 தாய்	 ெதாடர்ச்சியாக	 ம த் வரின்
பராமரிப்பில்	 இ க்க	 ேவண் ம்,	 ேதைவயான	 ைவட்டமின்கைள	 எ த் 	 இரத்த
பரிேசாதைனகள்	ெபற	ேவண் ம்.	வழக்கமான	பரிேசாதைனகள்	மற் ம்	கவனிப்
ஆகியைவ	 ேராககி	 ெசயல் ைறக் 	 அவசியமானைவ,	 எந்த	 கர்ப்பத்ைதப்
ேபால ம்,	 வாடைக	 தா க் ம்	 க வில்	 இ க் ம்	 ழந்ைதக் ம்
ஆேராக்கியமானைவயாக	 இ ப்பைத	 உ திப்ப த் கின்றன.	 கர்ப்பம்	 வ ம்
ஈஸ்ட்ேராெஜன்	மற் ம்	 ேராெஜஸ்ட் ேரான்	ஆகியவற்ைற ம்	எ த் க்ெகாள் ம்”

“	 வாடைக	 தாய்	 தீர்மானித்த டன்	 உங்கைள	 அவேளா 	 வந் 	 சந்திப்ேபாம்	 .”
லட் மி	ெசான்னாள்

”ஒ 	ேகள்வி.	நீங்கள்		வாடைகத்	தாையத்	ேதர்ந் 	எ த் 	விட் ர்களா,?	 அல்ல
இந்தியா க் 	ெசல்ல	ேயாசித் 	இ க்கிறீர்களா”?

“இந்தியா க் 	வாடைகத்	தாய்	ஒ த்திைய	 ேத ச்	ெசல்ல	 ேவண் ய	அவசியம்
இல்ைல.	 எங்க க் 	 மிக ம்	 ெதரிந்த,	எங்கள்		வீட் ல்	பல	வ டங்கள்	ேவைல	
ெசய் ம்	வள்ளியம்மா	என்ற	ெபண் டன்	இைத	பற்றி	நா ம்		ஏன்	கணவ ம்	
ஏற்கனேவ		ேபசி	இ க்கிேறாம்.	அவளின்	கணவ க் 	ைப	பாஸ்	சிகிச்ைச		



அவசியம்		ேதைவப்	ப கிற .	அவளின்	நிைல	எனக் த்	ெதரி ம்.அவ க் 	
தங்கமணிக் 		வாடைகத்	தாயாக	இ க்க	 	சம்மதம்.	என்றா ம்	என்	சித்தி	
மகன்	வரதராஜா		பிரபல	வக்கீல்.	அவைரக்	ெகாண் 	வாடைகத்	தாய்	ஒப்பந்தம்	
எ தினால்	ேபாச் ”		லட் மி	ெசான்னாள்.

	

”அவ க் 	பிள்ைளகள்	உண்டா	“?

”ஒ 	16	வயதில்	ெபண்	 ழந்ைத	ஓன் 	உண் .	நல்ல	ேதக	ஆேராக்கியமானவள்	
வள்ளியம்மா	அவ க் 	வய 	நாற்பத்தி		ஐந் 	வய 	இ க் ம்			அவளின்	
கணவ ம்	எங்கேளா 	தான்	இ க்கிறான்	”	தங்கத் ைர	ெசான்னார்..		

“நம்பிக்ைக	உள்ள	உங்க க் 		ெதரிந்தவர்	ஒ வைர	வாடைகத்	தாயாக	நியமிப்ப
மிக ம்	நல்ல .	சட்ட	பிரச்சைனகள்	பின் 	வரா ”	டாக்டர்	லதா	ெசான்னார்

“டாக்டர்	 அ வல்லாமல்	 நாங்கள்	 அவ க் 	 வாடைக	தாயாக		ெசயல்பட		
ெகா க் ம்	பணம்	அவளின்	கணவரின்	இ ைதய	ஒப்பெரசன்	ெசல க் 				
உதவப்	ேபாவ 	மட் மல்ல	அவளின்	ஒ 	மகளின்	தி மணத் க் ம்		உத ம”	
தங்கத் ைர	ெசான்னார்	

“உங்கள்	 ேகஸ்	 சற் 	 வித்தியாசமான .	 உங்கள்	 சிந்தைன	 மனிதம்	 நிைறந்த ,		
நன் 		ெதரிந்த	ெபண்	ஒ த்தி	வாடைக	தாயாகக்	கிைடப்ப 	மிக	அரி ..	அந்த	
வள்ளியம்மாைவ		நான்	சந்திக்க	ேவண் ம்	.அ க் 	ஆங்கிலம்	ெதரி மா	“?

”ஒரள க் த்	ெதரி ம்	அவ க் 	சிங்களம்	ெதரி ம்	மஸ்ெகலியாவில்	பிறந் 		
வளர்ந்தவள்	ஆச்ேச”:	லட் மி	ெசான்னாள்	

“	அப்ேபா	அ 	மிக ம்	நல்ல 	ஒ 	நாள்	நீங்கள்	நால்வ ம்	அவைளக்	 ட் 	
வா ங்கள்		நான்	அவேளா 	ேபச	ேவண் ம்”	என்றாள்		டாக்டர்	லதா.

"ெசய்கிேறாம்	டாக்டர்”	தங்கத் ைர	ெசான்னார்.

*****
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ஒ 	 வ டத்தில்	 , ல	 நட்சத்திரத்தில்	 ெகா 	 ெகா ெவன் 	 ஒ 	 ஆண்
ழந்ைதைய	 வள்ளியம்மா	 ெபற்ெற த்தாள்..	 க	 பிரசவம்	 நடந்த	 அன்

அவ க் 	ஓ 	நற்	ெசய்தி	அவ க் 	ெசன்ைனயில்	இ ந் 	வந்த .	அப்பேலா	
ைவத்தியசாைலயில்	இ ந் 	இராைமயாவின்	இ ைதய	சிகிச்சைச	
ெவற்ற்றிகரமாக		 ந்த 	என்	மகள்	ெசல்லம்மா		அறிவித்தாள்		வள்ளியம்மா	
உடேன	தங்கத் ைரைய	ைக	 ப்பி	வணங்கி	“	ஐயா	உங்கள்	நிதி	உதவியால்	என்	

சனின்	உயர்	பிைழத்த 	என்	தாலி	காப்பாற்றப்	பட்ட 	”	என்றாள்	வள்ளியம்மா	
கண்களில்	கண்ணீர்	மல்க.	

“வள்ளியம்மா		நீ	 என்	 ம்பத் க் 	 ெசய்த	 உதவிைய	 விட	 எங்கள்	 மபம்
உனக் 	 ெசய்த	 உதவி	 ெபரிதல்ல	 ,	உன்னால்	எங்கள்	 ம்பத் க் 	ஒ 	வாரி 	
கிைடத்தி க் ”	என்றார்		பணி டன்	தங்கத் ைர			

ல	நட்சத்திரத்தில்	பிறந்த	ஆண்	 ழந்ைத	தங்கத் ைரயின்	ெசாத் க் 	
வாரிசாக	இ ந் 		அரசாளப்	ேபாகிறான்				அ 	 க	பிரசவம்	என்ேற	ெசால்லலாம்.	
ழந்ைதைய	பார்த்த டன்	தங்கமணி

லட் மிைய	பார்த் 	“அம்மா	 ழந்ைதயின்			கண்கள்	என்	கண்கள்	ேபால்	
இ கிற ..	என்	அத்தாைன	.	ேபான் 	நீண்ட	ைகவிரல்கள்”				.	

தங்கமணிக் 	 ழந்ைதைய		கண்ட டன்	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி.	 ைறந்த 		ஐந் 	
தடைவ	 ழந்ைதக் 	 த்தம்	ெகா த் 	இ ப்பாள்அ 	அவ க் 		எதிர்பாராத	
அ பவம்.

“தங்கமணி	 அ க்க 	 ழந்ைதைய	 ெகாஞ்சாேத	 உன்னில்	 உள்ள	 கி மிகள்
ழந்ைதக் 	ேபாய்	வ த்தத்ைதக்	ெகாண் 	வ ம்.	ஒவ்ெவா 	தடைவ ம்	
ழந்ைதைய	 க்க	 ன்		உன்	ைககைள	க விய	பின்	 க் .”		தாய்	லட் மி	

மக க் 	ெசான்னாள்.

“சரி	அம்மா	அப்ப ேய	ெசய்கிேறன்”	தங்கமணி	தா க் 	பதில்	ெசான்னாள்.



தங்கமணி ம்,	தர்ம ம்	வள்ளியம்மாைவ	பார்த்

“வள்ளியம்மா	எங்க க் 	ஒ 	மகைன	ெபற் ெகா த்த க் 	நன்றி.	என்	க ப்	
ைபயில்		விைதக்க	 யாத	விைத	உன்	க வில்	விைதத் ,		வ ள ர் ந் ,	ஒ 	
பிரச்சைன ம்	இல்லாமல்	ெவளிேய	இந்த	உல க் 		வந் ள்ள .	இனி	இவன்	
எங்கள்	மகன்	மட் மல்ல	நீ	ெபற்ற	பிள்ைள	 ட”	என்றாள்	தங்கமணி	.

தங்கத் ைர ம்	 லட் மி ம்	 தங்கள்	 ம்பத்தில்	 ஒ 	 வாரி 	 பிறந்த 	 என்
ரிப்பைடந்தனர்	 .	 டாக்டர்	 மாலதிக் ம்,	 டாக்டர்	 ெஹமலதாத க் ம்	 தங்கள்

நன்றிையத்	ெதரிவித்தனர்.

“ஐயா	ம த் வ	ெசல 	பில்	உங்க க் 	இ 	நாட்களில்	வ ம்.	நீங்கள்	அைத	ஒ
கிழைமக் ள்	கட்டலாம”:	டாக்டர்	ேஹமலதா	சிரித்த	ப ேய	ெசான்னாள்	’

“என்	 சிேனகிதி	 லதா	 தன்	 பிஸ்னசில்	 மிக ம்	 கவனம்	 அேதா 	 தன்	
வா க்ைகயாளர்கள்		மனத்	தி ப்திக் 	ஏற்றவா 	எ த்த	காரியத்ைத	ெசய் 	

ப்பாள்.	என்	சிேனகிதி	நல்ல	ைகராசிக்காரி”	என்றாள்		மாலதி.

“ ழந்ைத ம்	வாடைகத்	தா ம்	என்	கவனிப்பில்	இ 	வாரங்கள்	இ ப்பார்கள்.	
பிறந்த	 ழந்ைதக் 	சில	பரிேசாதைனகள்	ெசய்யேவண் ம்	அேதா 	வாடைக	
தாய்	தன்	உடலைலக்	கவனித் க்	ெகாள்ள		ேவண் ம்:”	காரணம்	 ழந்ைதக் 	
றிந்த 	 ன் 	மாதம்	தாய்	பால்	 கட்ட	ேவண் ம்”			என்றாள்	டாக்டர்	ேஹமலதா	

“டாக்டர்	நான்	என்	மகனக் 	தாய்	பால்	ெகா க்க மா”	தங்கமணி	ேகட்டாள்

“ ம்	அைத	பற்றி	நீ ம்	நா ம்				தனியாகப்	ேப ேவாம்”	இ க் 	சில	ேமம்பட்ட	
தயாரிப் 	ேதைவப்ப ம்,	 தாய்ப்பால்	 வாடைக	 தாய்	 லம்	 பிறக் ம்	 ழந்ைதக்
தாய்ப்பால்	தன	 ட்ைடைய	ெகா த்த	தாய்	பால்	ெகா ப்ப 	பிற	பிறப் ரிைமையப்
பராமரிப்பதில்	இ ந் 	ேவ பட்டதல்ல.

உங்கள்	 ழந்ைதயின்	 பிறப் க் 	 ஒ 	 மாதத்திற் 	 ன்,	உங்கள்	ம த் வர்	
ஹார்ேமான்கள்	(ெபா வாக	பிறப் 	கட் ப்பாட் 	மாத்திைரகள்)	பரிந் ைரக்க	

ம்.	இந்த	ஹார்ேமான்களின்		"தந்திரம்"	உங்கள்	உடைல	நிைனக் ம்ப 	
கர்ப்பமாக	நிைலயியல்	ைவத்தி க் ம்,	 இ 	 பால்	 உற்பத்தியின்
ன்ேனா யா டாக்டர்	லதா	ெசான்னாள்



“அ 	 பிரச்ைன	 இல்ைல.	 டாக்டர்		வள்ளியம்மா	எங்கள்	 ம்பத்தில்	ஒ த்தி	
அவ ம்	 ச ம்	எங்களின்	அ ட்	ெஹௗசில்	வாழ்கிறார்கள்.		வள்ளியம்மா	
எங்க க் 	பல	வ டங்கள்	அறி கமானவள்	அவளின்		உடல்	நலத்ைத	நான்	
கவனித் க்	ெகாள்கிேறன்			”லட் மி		ெசான்னாள்

“டாக்டர்	எங்கள்	அைறயில்	 ழந்ைதக் 	ெதாட் ல்	மற் ம்	ேதைவயான	
ெபா ட்கள்	ெர .	 ழந்ைதைய		தங்கமணி	அல்ல 	என்	மாமி	கவனித் க்	
ெகாள்வார்கள்.	இன் ம்	சில	நாட்களில்	சாத்திரியாேரா 	கலந் 	ஆேலாசித் 	
ழந்ைதக் 	ெபயர்	ைவப்ேபாம்”			:	என்றான்	தர்மன்.

“என்	மகள்	தங்கமணிக் 		 ழந்ைத		வளர்த் 	அ பவம்	இல்ைல	அதனால்	நான்	
அைத		கவனித் க்	ெகாள்கிேறன்.		டாக்டர்	 ழந்ைதக் 	ேபாலிேயா	 க்கல்,
சின்னம்ைம.	மணல்	வாரி	அம்ைம

	ேபான்ற	ேநாய்களக் 	த ப் 	ஊசி	ெகா க்க	உங்களிடம்	 ட் 	வ ேவாம்”			
என்றாள்	லட் மி	

ழந்ைத	 பிறந்த	 இ 	 நாட்களின்	 பின்	 ழந்ைதைய ம்	 வள்ளியம்மாைவ ம்
வீட் க் 	ெசல்ல	டாக்டர்	அ மதித்தார்.

வீட் க் 	ேபானபின்	 ழந்ைதக் 	ெபயர்	 ட் 	விழா க் 	ஆயித்தம்	நடந்த 		.	
ல	நட்சத்திரத்தில்	பிறந்த	ப யால்	ம,	 மா,	 மி	 ,	 		ஆகிய	ெசாற்களில்	

ஆரம்பிக் ம்	ெபயராக		சாஸ்திரி	ைவக்கச்	ெசான்னார்

தங்கமணி	உடேன”	அம்மா	எனக் 	என்	மக க் 	 த் ராசா	என்ற	ெபயர்	ைவக்க
வி ப்பம்”	என்றாள்.

அவள்	 ழ்ந்ைதைய	ெபற் க்	ெகா த்த	வள்ளியம்மாவிடம்		ஒ 	வார்த்ைத	 ட	
ேகட்கவில்லைல	.	லட் மிக் ம்	தங்கத் ைர ம்	மகள்	ெசய்த 	பி க்கவில்ைல	
உடேன	லட் மி		வள்ளியம்மாைவ	பார்த் .	வள்ளி	உனக் 	 த் ராசா	என்ற	ெபயர்	
பி த்தி க்கா”?	என் 	ேகட்டாள்.

“	அம்மா	 நீங்கள்	எந்த	ெபயர்	ைவத்தா ம்	எனக் 	பி க் ம்	இனி	இவன்	உங்கள்
ழந்ைத.	நான்	“ராசா”	என் 	 ப்பி ேவன்”	என்றாள்	 ன் வேளா



"அவன்	இனி	எங்கள்	வீட் ன்	 த் ”	என்றாள்	தங்கமணி.			

ழந்ைதயினாேலா	அல்ல 	 ழந்ைதப்	ெபற்றத்	தாயினாேலா	இைறவ க் த்	
தீட் 	ஏற்ப வதில்ைல		 ழந்ைதப்	பிறந்த	பதினாறாம்		நாள்	ெபயர்	 ட் 	விழா		
ைவக்க	தீர்மானித்தனர்	தங்கத் ைர	 ம்பம்.

****

அன் 	காைல	தங்கத் ைர	 ம்பத்ேதா 	 கன்	ேகாவி க் ச்	ெசன்

வழிபட் த்	 தி ம்பிய டன்	 உற்றார்	 உறவினர்,	 நண்பர்க க்ெகன	 வீட் ல்	 ட்
வழிபாட் ைன	 வீட் ன்	 ந க் டத்திேல	 கனின்	 தி வப்	 படத்திைன,	ஒ 	
பீடத்தில்	இ த்திக்.	தங்கத் ைர		இக் ட் 	வழிபாட் ைன	 ன்நின் 	
நடத்தினார்.

ழந்ைதக் 	 தி நீ 	 அணிவித்தப்	 பிற 	 ழந்ைதையத்	 ெதாட் லில்	 இட் ப்
ெபயர்	 ட் ம்	ைவபவத்ைத	ெதாடங் வார்கள்.

நன் 	அழ 	ெசய்யப்பட்டத்	ெதாட் லிேல	 ழந்ைதயின்	தாையச்	சார்ந்த	பாட் ம்
ழந்ைதயின்	 தந்ைதையச்	 சார்ந்த	 பாட் ம்	 ஒ 	 ேசரக்	 ழந்ைதையத்

ெதாட் லில்இட்டார்கள்	.	 ழந்ைதையத்	ெதாட் லில்	இட்ட	அவர்கள்,	 ழந்ைதயின்	
ெபயைர	 த் ராசா	என் 		 ன் 	 ைற	உரக்கச்	ெசால்லி	அைழத் த்	
தி நீற்றிைன	அணிவித் த்	ெதாட் ைல	ெமல்ல	அைசத் த்	தாலாட் ப்	
பா னார்கள்	.	ெபயர்	 ட் ம்		விழா	 ந்த் ம்	சனண் காஸ்	உணவகத்தில்	
இ ந் 	எல்ேலா க் ம்	பகல்	மரக்கறி		ேபாசனம்	பகிரப்	படட் .	பலர்	 ழந்ைதக் 	
தங்க	நைககள்	பரிசாக்	ெகா த்தனர்.
	

*****
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வள்ளியம்மாவின்	 க வில்	 உ வாகிப்	 பிறந்த	 ஆண்	 ழந்ைத	 ேதாற்றத்தில்
தங்கமணி	 ேபால்	 இ ந்த .	 அவளின்	 நிறம்,	கண்கள்.	அ 	அவ க் த்	
தி ப்திையக்	ெகா த்த .		வள்ளியம்மா க் 		தான்	ெகா த்த	வாக் தியின்	
ப 	இராைமயாவின்	இ தய	சிகிச்ைச	ேதைவயான	 	ெசலைவ ம்	தங்கத் ைர			
ெகா த்தார்.	அேதா 	வள்ளியம்மமாவின்	மகள்	ெசல்லம்மாவின்	தி ணத் க் 	
ஒ 	இலட்சம்	 பாய்	ெகா த்தார்.	வள்ளியம்மா	அைத	எதிர்	பார்க்கவில்ைல.

பிறந்த		 ழந்ைதக் 	தாய்ப்	பால்	 ன் 	மாதம்	வைர	வள்ளியமா		ெகா த்தாள்		
ழந்தை◌	 அவேளா 	 ப த்த .	 விைளயா ய 	 தங்கமணி	 அைறக்

ஆட்ேசபிக்க	வில்ைல.		தங்கமணி ம்		தர்ம ம்அ க்க 		 ழந்ைதைய	தம்	
அைறக் த்	 க்கிச்	ெசன் 	விைளயா வார்கள்,	 ழந்ைதக் 	அட்சரக்	 ட் ச்	
சங்கிலி	ேபாட்டனர்.		ேகாவி க் க்	 ட் ச்	ெசன் 	ெமாட்ைட	தட் 			கா 	
த்தினார்கள்	.	எல்லா		சடங் களி ம்	வள்ளியம்மா ம்	இராைமயா ம்		,	 பங் 	

ெகாண்டார்கள்			.	

வள்ளியம்மா க் 	தன்ைன	அறியாமேல	 த் ராசா	ேமல்	ஒ 	பாசம்	உ வாகிய .	
அவ க் 	உண 	ஊட் 	வி வாள்.	அவாேனா 	ேசர்ந் 	விைளயா வாள்.		
அவ க் 	உட க் 	ஏ ம்	என்றால்	அவள்	பதறப்	ேபாவாள்.	 ழந்ைதயின்				
ெபயைர	தர்மலிங்கம்	 த் ராசா	என் 	பதி 	ெசய்தனர்	எல்ேலாரிட ம்	கலந் 	
ஆேலாசித் 		 ழந்ைத	பிறந்த		ஜாதகத்ைத	சாஸ்திரியிடம்	காட் 	அவர்	
ெசான்னப 				 ழந்ைதக் 	ைவத்த	ெபயர்		 த் ராசா.	வீட் ல்	 ழந்ைதைய	
த் 	என் 	ெசல்லமாக்	அைழத்தனர்		அந்த	 ழந்ைத	தங்கத் ைரயின்		
ம்பத் க் 	ஒ 	 த்தாகத்	திகழ்ந்தான்.	அவன்	பிறந்த	காலேமா	என்னேவா	

தர்மலிங்கத் 	பதவி	உயர் 	ெபற் 	நி வனத்தின்	உப	தலைலவரானான்.

	தங்கத் ைர	தனக் ள்	ஒ 	திட்டம்	ேபாட் ந்தார்	காலப்ேபாக்கில்	 த் 	
வளர்ந்த ம்	தன்	வணிகத்ைத	அவன்	ைகயில்	ெகா ப்ப 	என் .	அைதேய	
லட் மி	வி ம்பினாள்	 த் 	ேபரன்	ேபத்தியின்	ெசல்லப்	பிள்ைளயாக		வளர்ந்தான்.



தங்கமணிக் 	தன்	மகன்	 த்ேதா 	வள்ளியம்ைம ம்	இராைமயா ம்	ெந ங்கிப்
பழ வ 	 அவ்வள க் த்	 தி ப்தி	 இல்ைல	 தன்	 மனதில்	 உள்ளைத	 தாய்
லட் மிக் ச்	ெசால்லி	 ைறயிட்டாள்.

“அம்மா	என்	மகன்	 த் ைவ	தன்	மகன்	ேபால்		வள்ளியம்ைம	நடத் வ 	எனக் 	
அவ்வள க் 	பி க்கவில்ைல.அவளின்	மகள்	ெசல்லம்மா	இங் 	வ ம்	ேபா 	தம்பி	
த் 		என் 	ெசால்லி	அவேனா 	விைளயா வைதக்	கண்ேடன்.	என்	மகன்	
த் 	அவளின்	தம்பி	இல்ைல	.	என 		க ப்ைபயில்	என்	 ட்ைடயி ம்		என்	

கணவர்	தர்மனின்	விந் வி ம்		உ வாகியவன்	என்	மகன்	 த் .	அவன்	உடலில்	
எங்கள்	இ வரின ம்	மரப க்கள்		இ க்கிற .	அம்மா	இைத	நீங்கள்	
வள்ளியம்மா க் 	ெசால்லி	அவைள	என்	மகன்	 த் ேவா 	ெந ங்கிப்	
பழ வைத	நி த்தங்கள்	.	என்	மக க் 	அவன்	எப்ப 	உ வானவன்	என்பைத	
மட் ம்	என்	மக க் ச்			ெசால்லி	விடாதீர்கள்.	அதனால்	பிரச்சைன	வரலாம்	”	
தங்கமணி	தா க் 	ஆதங்கத் டன்	ெசான்னாள்

“	 மணி		உனக் 	தாயன் 	என்ப 	என்ன	ெவன் 	ெதரியா .	உன்ைனக்	கஷ்டப்	
பட் ப்	ெபற் 	எ த் ,	 பா ட் 	வளர்த்த		எனக் 	அதன்	உணர் 	ெதரி ம்.	
எைத ம்	எதிர்பார்க்காம ம்	ேகட்காமேல	ெகா ப்ப 	தான்	தாயின்	அன் .	எல்லா	
அன் களி ம்		ேமலான .	உன்	மகன்	வள்ளியம்மாவின்			க ப்ைபயில்	வள ம்	
ேபா ,	 பசிக் ம்	 ேபா ,	அவன்	ெகா த்த	உைதைய	அவள்	உணர்ந் 	இ ப்பாள்	.	
அவன்		வளர	ேதைவயான	உணைவ	வள்ளியம்மா	ெகா த்தவள்.	நீ	அல்ல	.	உன்	
க ப்ைபயில்		வளர	 யாத	உன்	விைதைய	தன்	க ப்ைபயில்	விைதத் 		
தன்ைனேய		பல	மாதங்கள்	வைதத் ப்		ெபற்ெற த் 	உன்	ைகயில்	தந்தவள்		
வள்ளியம்மா.	 த் விடம்	இ ந் 	அவன்	வளர்ந்த ம்	எைத ம்	
எதிர்பார்க்கவில்ைல	அவன்	ேவைல	ெசய் 	சம்பாதிக் ம்	பணத்தில்	சிறிதள ம்		
அவள்	எதிர்பார்க்கவில்ைல		அவள்	இறந்த ம்	அவள்	உட க் 	 த் 	ெகாள்ளி	
ைவக்கப்	ேபாவதில்ைல.	அைதச்	ெசய்ய	அவளின்	அக்கா	மகன்		ேவ ச்சாமி	
இ க்கிறான்	.	அைத	அவள்	எனக் 	ஒ 	சமயம்	ெசால்லி ம்		இ க்கிறாள்.	
ஓன்ைற	மட் ம்	நிைனவில்	ைவத் க்	ெகாள்	தங்கமணி	,	 உன 	க ப்ைபையல்	
ழந்ைத		தங்க யா 	என் 	டாக்டர்	ெசான்ன ம்		நீ		எவ்வள 	 	 த் ப்	

ேபானாய்		என் 	எனக் ம்	உன்	அப்பா க் ம்	,உன்	அத்தான்	தர்ம க் ம்	ெதரி ம்	



.	நல்ல	காலம்	என்	ெபரிய்ம்மாவின்		மகள்	டாக்டர்	மாலதி	உன்	பிரச்சைனையத்	
தீர்க்க	வழி	ெசான்னாள்	.	உன்	 ழந்ைதைய	 மக் ம்	அறி கம்	ெதரியாத		
வாடைகத்	தாய்	ஒ த்திைய	ஏெஜன்சி	 லம்	அதிக	பணம்	ெகா த் 	
இந்தியாவில்	ஒ ங் 	ெசய்தி க்கலாம்.		அதனால்	பின்	வ ம்	சட்ட	விைள க ம்		
பிரச்சைனக ம்		எமக் த்	ெதரியா .	அந்த	ெபண்	வயிற்றில்	வளர்ந் 	பிறந்த	
ழந்ைதையப்	பணயமாக		ைவத் த்	ெதாடர்ந் 	எங்களிடம்	அவள்	பணம்	

ேகட்கலாம்	அல்லவா.	ஆனால்	அந்த	நிைல	உனக் 	ஏற்படவில்ைல.	அந்த	இந்திய	
வாடைகத்	தாய்	எப்ப ப்	பட்டவள்	என் 	எமக் த்	ெதரியா .	எங்கேளா 		எங்கள்	

ம்பத்தில்	ஒ த்தியாகப்	பல	வ டங்கள்	இ க் ம்		வள்ளியம்மா	உன்	
ழந்தைதக் 	வாடைகத்	தாயாக	இ க்கச்	சம்மதித்த 	நீ		எ த்த	நல்ல	 	.	

அேதா 	நாம்		வள்ளியம்மா க் 	ெகா த்த	பணம்	இராைமயாவின்	உயிைரக்	
காப்பாற்றிய 	.வள்ளியம்மா	தன்ைன	வாடைகத்	தாயாகச்		ெசயல்	படச்	
சம்மதித்த 		வணிகம்	ேநாக்கத்ேதா 	இல்ைல.	தன்		 சன்	உயிைரக்	
காப்பாற்ற ம்,	உன்	கவைலையப்	ேபாக்க ேம		அவள்	சம்மதித்தாள்			.	அைத		உன்	
மனதில்	ைவத் க்	ெகாள்.	 த் 	உன ம்	உன்	கணவரின ம்	மகன்		என்ப 	
ம த்தவ	சட்ட	ரீதியான	உண்ைம.	அவன்	இரத்தத்தில்	ஓ வ 	உங்கள்	
இ வரின ம்	மரப 	என் 	எனக் ம்	உன்	அப்பா க் ம்	ெதரி ம்	நீ	அைத		
ெசால்லிக்	காட்டத்	ேதைவயில்ைல.”	என்றாள்	லட் மி	சற் 	சற் உரத்த		 ரலில்	

	

தங்கமணி	தாய்	சந்ைத	ேகட் 	சிந்தித்தாள்.	தான்	தா க் ச்		ெசான்ன 	தவ 	
என்பைத	உணர்ந்தாள்

தன்	 மகன்	 த் ராசா	 பிறக்க	 வள்ளியம்மாவின்	 பங் ம்	 இ ந்த 	 என்ப
அவ க் ப்	 ரிந்த

“அம்மா	 என்ைன	 மன்னித் 	 வி ங்கள்.	 இனி	 நான்	 வள்ளியம்மாைவ	 என
அக்காவாகக்	க திப்	பழ கிேறன்.

அவ	என்	மகனின்	ெபரியம்மாவாக	இ க்கட் ம்	அைத		என்	அத்தா க் 		நான்	
எ த் ச்	ெசால் கிேறன்”	தங்கமணி	ெசான்னாள்.

அைறயில்	இ ந் 	 த் 	சிரிக் ம்	 ரல்	ேகட்ட .
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